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Urmașii „înțelepților" de la 1867.
S’a tot accentuat, mai adesea 

din partea Sașilor ardeleni, că gu
vernele unguresc!, cari s’au succe
dat dela Tisza încâce, au părăsit din 
ce în ce mai mult politica „înțe- 
leptă" a lui Deak, Eotvos și An- 
drassy, cari au contribuit așa de 
mult la întemeierea dualismului.

In ce a constat acesta politică 
pretinsă înțeleptă?

In faptul, că acei corifei ai erei 
dualiste au ascultat de sfătui lui 
Ștefan Szechenyi, părintele politicei 
de maghiarisare, și cunoscând slăbi
ciunea rassei maghiare și-au c|is, se 
mergem încet, pas de pas și cu pre- 
cauțiune înainte spre ținta nostră 
sub scutul vulturului și a baionete
lor împărătesei, cu cari ne-am aliat 
— și vom ajunge departe.

In limbagiul modern modul 
acesta de procedere s’ar numi 
„politică de etape", cum o fac și 
Cehii, cari, se vede, au învățat ceva 
dela Unguri.

Deak și Andrassy au adoptat 
mai întâiu acesta politică și au adop- 
tat’o în două direcțiuni: față cu 
curtea și cu cercurile diriguitore 
austriace și față cu naționalitățile 
din Ungaria și Transilvania, neui
tând nici de Croația.

De pe la 1875 încoce de când 
s’a ivit steua lui Tisza —, supranu
mit „sdrobitorul" naționalităților, în 
realitate însă fiind numai demorali- 
sătorul acestora ca și al conaționa
lilor săi, — prudența observată 
pănă atunci în contactul cu națio
nalitățile nemaghiare a fost dată la 
o parte și în locul ei s’a așefiat în- 
drăsnăla șovinistă, care a crescut și 
s’a desvoltat cu anii, păn’ ce a ajuns 
să insufle terdre chiar și în cuibu
rile liniștite ale Săsimei din Ardei.

Și în adevăr abia trecuseră trei 
ani dela venirea la cârmă a lui Tisza 
și câmpiile și munții Ardealului erau 
alarmați de faima, că guvernul are 
de gând a maghiarisa școlele năstre 
poporale. De aici merseră tote cres
când și se aduseră un șir de legi de 
maghiarisare.

Nu tot așa de grăbit și pătimaș 
au procedat guvernele unguresc! față 
cu Viena și cu Austriacii. Pănă a- 
cuma și-au conservat, cât numai au 
putut tactica de a înainta etapă 
după etapă și a ocupa astfel pas de 
pas o posiție tot mai tare.

Numai de când cu obstrucțiunea 
stângei estreme contra proiectelor 
militare s’a sfirșit și era politicei mai 
cumpătate în raporturile cu Austria, 
adecă, mai bine cjis, a început a se 
sfârși, fiind-că cabinetul Szell ce-i 
drept îșî dă tote silințele posibile 
să nu iâsă din rolul seu mai mode
rat, der legăturile lui cu oposiția și 
idealul, cel prea de tot umflat și 
utopic, ce și l’a pus drept program 
mărturisit înaintea obștei „patriotice11 
din întrega țeră, nu-i mai dau pace 
și răgaz de a-și continua tactica cea 
prudentă, păn’ ce într’o bună dimi- 
neță vom vede pe acest guvern dân- 
du-se peste cap.

S’a vorbit și acum mult de prin
cipiile deakiste, de care se conduce 
Szell, discipulul „înțeleptului" ma
ghiar, s’a vorbit de moderațiunea și 
de precauțiunea fiilor lui Andrassy 
și Tisza, cari jocă ac|I rol între frun
tașii' partidului dela putere, s’a vor
bit de tote aceste, puindu-se aminti- 
ții bărbați față în față cu înverșunații 
și escesivii koșuthiști.

Afară de Szell era lăudat la 
Viena cu deosebire contele Iuliu An
drassy pentru hotărîrea, cu care a 
combătut obstrucțiunea și a luat în 
apărare principiul comuniunei arma
tei împărătesei și regesc!.

Ii vine înse în minte lui Iuliu 
Andrassy, pote tocmai din causa 
acesta, se-și espună părerile mai amă
nunțit „asupra spiritului armatei" 
într’un articol publicat la Rosahile 
gregoriane în „Neue freie Presse" 
din Viena. Contele maghiar a avut 
de sigur intențiunea de a pune ve
derile sale în contact mai strîns 
cu opiniunea publică din Austria, 
dâr a dobândit un efect contrar 
de acela, pe care l’a așteptat. 
Pe Germanii moderați și pe cei-lalți 
prieteni ai dualismului i-au desărnă- 
git mult aceste vederi ale sale, căci 
ei s’au convins din ele, că și con
tele Iuliu Andrassy, cu tote că este 
pentru comuniunea armatei, doresce 
ca ea în ce privesce jumătatea ei 
ungară se fie organisată național și 
se devină o armată națională ma
ghiară. De altă parte ideile și teo
riile lui Andrassy despre spiritul în 
armată au câștigat consimțământul 
națiunilor slave din Austria, cari la 
rândul lor doresc a avă și ele o ar
mată organisată național.

împărtășim la alt loc mai pe 
larg cuprinsul espunerilor contelui 
Andrassy și observările, ce i-le face 
foia vienesă. Vom vedâ de aici, că 
urmașii „înțelepților11 dela 1867 au 
început să-și perdă acum cumpătul 
și față de curte și de Austriac!.

In ajunul descurcăturii ? In co- 
lduele foilor maghiare se lanseză fel de 
fel de planuri și combinațiuni cu privire 
la o eventuală descurcătură a situațiunei 
politice interne. Diarele, cari se inspiră din 
cercurile guvernului spun, că în curînd 
va urma o întorcere decisivă. Unii die, 
că oposiției i-se vor face concesiuni în 
cestiunea militară, în care cas oposiția ar 
desarma, ar vota a doua indemnitate 
și prin acesta guvernul ar eși din impas.

Alții die, că despre concesiuni în ces- 
tiunea militară nu se pdte vorbi, cu atât 

mai puțin pdte fi vorba de o crisă de ca
binet. O altă modalitate de descurcătură 
ar fi disolvarea dietei, care ar urma, dăcă 
până la finele lui August proiectele mili
tare n’ar deveni lege.

Vorba fiind de concesiuni, ce li s’ar 
face kossuthiștilor, merită atențiune ceea- 
ce scrie „Magyar Szo“ de la 2 Iunie, căci 
ne privesce direct pe noi naționalitățile 
nemaghiare. „Decă oposiția s’ar mulțămi 
cu o reformă internă — dice fdia ban- 
fistă — țera ar scăpa în decurs de o săp
tămână de starea ex—lex. O astfel de 
reformă a oferit de es. Veszi Jozsef — 
evident, că după o convorbire prealabilă 
cu ministrul president — adecă maghiari- 
sarea tuturor scotelor poporale. A intro
duce în 3—4000 șcdle poporale limba ma
ghiară ca limbă de predare, face mai 
mult, decât limba de comandă maghiară în 
armată."

Etă o formulă de „salvare" cât se 
pdte de „patrioticescă". Și când ne gân
dim, că o dă ovreul Veszi! Se pdte fife o 
soluțiune mai'pe pofta molochului maghia- 
risării ?

Limba de comandă maghiară. 
„Zeit*  din Viena scriu următdrele: „Chiar 
decă ar voi monarchul, ca regimen
tele din Ungaria să fie comandate în 
limba maghiară, acăsta ar fi imposibil de 
realisat. In armata comună servesc 4744 
ofițeri de origme din Ungaria. Ar trebui 
însă 7300 ofițeri, ca întreg corpul ofițe
resc se constee din cetățeni ungari. Lip
sesc așa-der 2500 ofițeri ungari, cari n’ar 
pută fi înlocuițî cu ofițeri austriac! cari 
sciu unguresce, căci un număr așa de 
mare de ofițeri, cari să cundscă limba ma
ghiară, nu esistă. Der și ofițerii din Un
garia sunt mai ales Croați, Șerbi, Români 
și Germani și cercetările oficiale au do
vedit, că aceștia nu sciu unguresce. nu 
pot fi prin urmare aplicați pentru limba 
de comandă maghiară. Ministeriul de răs- 
boiu a întrebat pe cei 700 ofițeri cetățeni 
ungari, cari servesc în Austria, decă voesc

FOILETONUL „GAZ. TRANS".Amorul în Portugalia.
De M-ine Adam.

Regina Amalia a Portugaliei, o fe
meie din cele mai frumose, de origine 
franceză, a Visitat săptămânile trecute ca
pitala Franței. Din acest incident diarele 
franceze au publicat amănunte interesante 
din viăța reginei și din relațiunile sociale 
din Portugalia atât de puțin cunoscute în 
restul Europei. Eminenta revistă „Les 
Annales politiques et litteraires", pe lângă 
câte-va portrete ale tinerei regine, publică 
și două articole, dintre cari unul din con
deiul lui Claretie, cuprincjend descrierea 
splendidului castel din Ointra, reședința 
de vară a reginei. Al doilea articol, pe 
care îl dăm în traducere, este scris de 
renumita scriitdre M-me Adam și este în
titulat „Ij amour portugais“. Etă ce scrie 
M-me Adam :

Nu sunt decât cinci său șese ani, de 
când femeilor de societate din Portugalia 
le este îngăduit a eși pe stradă singure 
seu acompaniate de o singură personă. 
Pănă atunci ele trăiau închise, ducend o 

viăță familiară conform vieții din mă
năstire.

Educațiunea lor consta din a învăța 
puțină istorie, mai ales istoria sacră, a sci 
franțuzesce și englezesce, mai ales franțu- 
zesce, a clămpăni puțin la piano, a recita 
versuri, a-și asimila câte-va formule asu
pra datoriilor fetelor mari, și nimic mai 
mult. Ele completau apoi între ele aedstă 
educațiune și visau de amor romantic, așa 
cel puțin, cum îl aflau înainte de căsă
torie.

Amorul din balcon se bucură încă 
de mare favor în Portugalia, cu tdte că 
se văd acum și esemple de a face curte 
după fasonul comun, cum se vede și în 
alte țări. Altă-dată, când fetele mari nu eșiau 
la plimbare, se putea, ca curtesanii să nu 
vadă nici-odată umblând pe logodnicele 
lor, căci nu erau primiți să facă curte în 
familie, decât după-ce au făcut întâiu curte 
timp îndelungat pe stradă, sub balconul 
iubitei.

In fie-care seră iubita se arată. Cur- 
tesanul este așteptat. Fie-care ferestră său 
fie-care etaj își are balconul său, tînăra 
fată se aplecă, ca să potă fi audită. El 
vorbesce cu glas tare. Ea se aplecă și 
conversația începe. Alături, este un alt 

amores, o altă amoresă; aceștia conver- 
săză tot așa. Trecătorii feresc, ca să nu-i 
deranjeze. Așa le-au făcut și lor alții, ori 
așa le vor face.

Clima din Lissabona, unde ărna nu 
durăză, decât trei luni și unde tempera
tura nici-odată nu atinge măcar un grad 
sub zero, se preteză fdrte bine acestor 
dulci convorbiri în aerul liber.

Asemenea logodne pot ține câte pa
tru seu cinci ani; der ce se pdte cundsce 
la viitdrea soție seu viitorul soț, decât vo
cea și celea ce i-le-a spus. Nici vorbă de 
priviri schimbate, cari arată sufletul, nici 
vorbă de joc de fisionomie, de gesturi, din 
cari se pdte cundsce caracterul.

Când logodnicul întră în familia lo
godnicei, părinții au discutat deja tdte 
arangiamentele, cuvântul este dat deja și 
nu se mai pdte revoca, er cununia se 
fixeză peste două seu trei săptămâni.

In amorul portughez este romantism 
și constanță, și puțină tendreță. Amorul 
acesta sub un balcon este un rest din te
restra zăbrelită, este voalul femeii arabe, 
însă voalul nopții.

După căsătorie, în cele mai multe 
cașuri, femeile portugheze uită puținul ce 
l’au învățat ca fete tinere și cunoscințele 

nu se mai îmbogățesc. Escepțiunile în 
privința acesta au început să devină din 
ce în ce mai numărdse, însă sunt tot es- 
cepțiuni. Adevărat, că femeia portugheză 
când este superidră, este superioră în tdte 
punctele de vedere, fără pedantism și fără 
caracteristica. femeilor supranumite „bas- 
bleu" (ciorap albastru).

Educațiunea fetelor o au în mânile 
lor streinii. Cele două claustre din Belem 
sunt dirigiate de Engjezoice, cele din Bon- 
Successo și cel din Salesias de Irlandeze. 
Portughezii, cari nu-și trimit copilele în 
claustru pentru educație, își angajăză acasă 
institutore franceze seu germane.

In Portugalia poți alege între căsă
toria civilă seu căsătoria religidsă, și una 
și alta bucurându-se de valabilitate egală. 
De asemenea și la nascerea copiilor, de- 
clarațiunea pdte să fie numai civilă, său 
numai religidsă; aceeași libertate este și 
pentru decese.

Invitări la căsătorii nu se fac, nici 
ospețe. Căsătoria se face fără serbări, fără 
nuntă, în familie...

Oniță. 
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să fie transferați în Ungaria și mai mult 
de jumătate au răspuns și s’au rugat să-i 
lase acolo unde sunt adi. Mulți din ei 
trăesc mai bucuros și mai ușor în orașele 
austriace, decât într’un sat din Ungaria. 
Dâr acel ofițer ungar, care de origine 
este croat, sârb, român seu german, de 
ce sS-șî alâgă în loc de Viena, un sat 
dosit din Ungaria? Cu tdte acestea minis
trul de răsboiu, contra voinței lor îi va 
permuta în Ungaria. Inse tocmai aceștia 
nu vor fi aderenții comandei maghiare. 
Și tot mai lipsesc încă 2500 ofițeri, număr 
care numai în două decenii pdte fi între
git cu Maghiari. Adi însă limba de co
mandă maghiară e imposibil de realisat 
și imposibil va fi și în anii viitori".

„Budap. Hirlap" răspunde lui „Zeit" în 
ton unguresc dicend, că într’o jumătate de an 
toți ofițerii ar învăța din regulamentul de 
serviciu al honvedilor, mai ales dâcă aceia 
cari nu s’ar supune, ar fi trimiși la pensie.

Comitatele contra obstrucțiunei. 
Rend pe rend aprope în tdte comitatele 
se iau din partea majorităților artificiale, 
resoluțiuni în cari se condamnă obstruc- 
țiunea și pe ici colo se dă vot de încre
dere guvernului. Sâmbăta trecută în con
gregația comitatului Arad încă s’a votat 
o astfel de propunere. Românii au fost 
contra, și prin oratorii lor au desfășurat 
motivele, pentru cari ei nu pot se vo
teze propuneri de felul acesta, ci au 
cerut trecerea la ordinea dilei. — In aceeași 
ședință d-1 Dr. Stefan 0. Pop a voit să 
interpeleze în afacerea măcelului de la 
Șepreuș, dâr fișpanul nu i-a dat cuvântul, 
fapt contra căruia Românii au protes
tat viu.

In congregația comitatului Sibiiu ți
nută la 4 Iunie, Dr, Oscar Meltzl v. Lom- 
nitz a presentat în numele membrilor sași 
o resoluțiune de protest contra obstruc
țiunei. Majoritatea săsescă a votat’o. Din 
partea Românilor d-1 advocat Dr. Liviu 
Bran de Lemenyi a declarat, că membrii 
români ai congregației nu pot vota mo
țiunea, însă n’au nici motiv de a-o com
bate. Și Românii se află de decenii în re- 
sistență pasivă. Decă se invocă principiul 
majorității, atunci Românii ar fi cei din- 
tâiu, cari ar pute invoca acest principiu. 
Acestui principiu ar corăspunde sufragiul 
universal. Oa popor asuprit însă, din prin
cipiu nu pot condamna lupta unei mino
rități. Românii nu se îndoesc, că situația 
actuală se va desvolta spre binele patriei. 
Din aceste motive se abțin de a lua po- 
siție.

Concurentii dela Dobra.
Mâne va fi bătaia între advocații și 

directorii de bancă concurenți dela Orăș- 
tie, pe câmpul electoral dela Dobra.

Oare pe care? — Nu se scie. Ni-e 
târnă însă, că, după ce se vor bate ca 
orbii între sine, resultatul va fi cel firesc 
— va învinge al treilea.

Așa se va inaugura mâne, colo la 
Dobra, mult buciumată „acțiune nouă de 
regenerare" — pe care noi o numisem mai 
la înțeles c’un an înainte: „noua babi
lonie".

Ar fi hazliu, de n’ar fi repugnant, a 
vede disputa infocată, ce s’a încins între 
cei doi candidați concurenți și adversari 
asupra întrebărei: a cui este paternitatea 
programului ciuntit, pe basa căruia pre
tinde fie-care a „păși" înaintea alegători
lor de la Dobra?

Candidatul Dr. A. Vlad a declarat 
în adunarea electorală de adi săptămâna, 
că stă pe basa programului național dela 
1881, cu singura escepțiune, că vrea să-i 
taie capul, adecă nu primesce puactul în- 
tâiu al acestui program.

Vine cu trei dile mai târdiil candi
datul Dr. A. Munteanu și declară la rândul 
său, că pentru densul ca Român înainte 
de tote sunt obligătore punctele 2—9 
ale programului național dela 1881. Punctul 
I nu-1 primesce. L’a combătut de mult ca 
neoportun. A mai dis, că cu tdte astea 
nu pdte fi candidat cu program național, 
fiind-că n’a primit programul de la 1881 

din literă în literă. Va fi numai cu pro
gram „în afară de partide".

Tdte aceste le-am mai vădut, nu e 
nimic nou. Ceea ce însă apare ca ceva 
nou și hazliu, este pretenția d-lui Mun
teanu, că d-sa ar fi „întemeietorul" aces
tui „program special" de la 1881, ciuntit, 
fără de punctul I, precum și observarea 
ce-o face d-lui Dr. Vlad, că acesta a îm
prumutat dela densul acest „program de 
specialitate".

Ce nu face concurența și animosita- 
tea! Rău esemplu dau cei doi advocațl- 
directori acelora, pe cari îi învită să le ur
meze în labirintul oportunismului deghisat 
în haina desinteresului, labirint, în care deja 
au început a se pierde.

Contele Andrasy și „Nene Freie 
Pressed

(Cestiunea armatei.)

Contele Iuliu Andrassy a publicat 
în numărul de Rusali al diarului „Nene 
Freie Presse*  un articol în cestiunea ar
matei. Contele Andrassy susținea de-o 
parte, că nu crede, că așa numitele is- 
bândi naționale (maghiare) ar pută să în- 
tărâscă armata, că va lupta contra a tot 
ce pdte să fie în paguba armatei și va 
apăra și în viitor armata comună unitară; 
de altă parte însă scriea, că armata co
mună numai așa va pute fi susținută cu 
succes în Ungaria, decă într’adevăr ea va 
fi comună și nu austriacă. Mai susținea 
contele în articolul său, că trebue să i-se 
dea loc sentimentului special național în 
armată, să se respecteze patriotismul fie
căruia, căci numai întrebuințarea consci- 
enței naționale dă putere reală armatei 
și numai respectându-se acâstă consciență 
națională se pdte profita de imboldurile 
firesc! vii și adevărate. In consecență con
tele Andrassy <jice, că decă în cele două 
state ale monarchiei esistă putere de viâță, 
atunci sentimentele naționale trebue să 
încapă unui lângă altul în armata comună, 
căci monarchia numai atunci are viitor, 
dâcă sentimentul maghiar și austriac sunt 
capabile a lucra împreună sub influența 
intereselor comune și a legăturilor dinas
tice. Cetățânul ungar să învețe în armată 
a respecta și a iubi necondiționat concep- 
țiunea regelui și coronei sf. Ștefan, er 
cetățenul austriac să învețe fidelitatea 
față de ordinea de stat austriacă, și amân
doi să învețe a se respecta și a se iubi 
frățesce. Armata să nu amenințe nici un 
sentiment național îndreptățit în monar
chia acesta, și fie-care să învețe în armată 
numai aceea, de la ce atârnă garanția 
esistenței actualei formațiuni.

*
Articolul contelui Andrassy n’a făcut 

bună impresiune în cercurile politice ma
ghiare. Kossuthiștii îl combat viu, fiind-că 
ei doresc și pretind armată națională ma
ghiară independentă, guvernamentalii die, 
că prin articolul său xAmdrassy n’a făcut 
bun servicii! causei ce representă ei. Ce
hii aprobă vederile contelui, dicend, că 
ele corespund pretensiunilor ce le ridică 
ei de mult față cu regimentele din Bo- 
emia.

*
In numărul de la 3 Iunie „Neue 

Freie Presseu răspunde contelui Andrassy 
printr’un remarcabil articol, pe care-1 re- 
sumăm în următdrele :

„N. Fr. Pr.“ combate pe Andrassy 
în punctul, unde acesta susține, că comu
nitatea armatei este întemeiată numai pe 
comunitatea persdnei Monarchului. Ea este 
întemeiată și pe coherența teritorială, care 
fiind o unire de putere durabilă asigurată 
pentru tot-dâuna prin tratate vechi și prin 
legi, a produs necesitatea firescă a unei 
apărări comune.

Este necesară, dice „N. Fr. Pr.“, 
o politică, care să nu fie croită pe o per- 
sonă, ci pe un lucru. Gum se numesce 
însă acel lucru, care îl face pe austriac 
să-i apară ca ceva firesc a se apăra cu 
trup cu suflet contra unui atac al Românilor 
la Tur nu-Roșu, său contra unui atac al Șer
bilor la Semlin ? Gum se chiemă acest lucru, 

care ne îndreptățesce se așteptăm, ca 
soldatul maghiar să-și facă datoria la rîul 
Weichsel, ori la Adige? Acest lucru tre
bue să aibă un nume: imperiu ori monar
chic, nu impdrtă.

Decă e vorba, ca armata să fie si să 
rămână comună, trebue să i-se spună, de 
ce soldatul austriac trebue să se espună 
gldnțelor, apărând Brașovul, er soldatul 
ungur apărând Cracovia.

Contele Andrassy vrâ să dea arma
tei organisație națională și partea armatei 
care se compune din cetățeni ungari, să 
o prefacă în armată națională ungurâscă.

Decă contele Andrassy găsesce un 
criteriu de însuflețire în organisația na
țională, atunci armata comună sfâșiată va 
avă trebuință de 9 însuflețiri. Din titlul 
cel mare al Monarchului, fie-care națiune 
își va alege acea cordnă, care îi măgu- 
lesce mai mult sentimentul național, și 
este fdrte îndoios, dâcă soldații regelui 
Croației, Slavoniei și Dalmației vor avă 
numai acea însuflețire, de care vorbesce 
contele Andrassy. Pe hârtie se pot do
vedi multe, însă armata își are dilele sale 
mari și pe câmpul sângeros de resboiu se 
răsbună ori-ce păcat, orî-ce greșală, ori 
ce abus, ce s’a făcut contra ei....

Congregațiunea din Deva
ținută la 29 Maiu 1903.

Deva, 30 Maiu c.
(Fine).

Advocatul din Hațeg Dr. Ajtai Ala- 
dâr, spre mirarea membrilor maghiari dice, 
că deși aparține și va aparține partidului 
guvernamental, nu pdte primi propunerea 
de a-se vota încredere guvernului.

Se provocă la legea municipală din 
1886: XXI, care dă dreptul cotigregațiu- 
nilor a-se ocupa cu afaceri ce privesc 
țâra (— orszâgos dolog), un drept, care 
în împrejurările de adi devine o da- 
torință.

Guvernul e adi în resistență pasivă. 
In parlament, comandantul majorității 
(Szell) e dator a afla modul prin care să 
se curme stările abnormale de astădi, — 
sâu trebue să cedeze locul altuia.

Constituțiunea nostră, dă drept fiilor 
patriei, ca contribuțiune nevotată prin 
dietă să nu plătâscă și recruți să nu dea. 
— Dâr ce vedem? — Adi în Ungaria e 
ex-lex, — și totuși dările se încaseză re
gulat, procentul il cer, esecutorii își înde
plinesc funcțiunile lor și finanților încă mi 
li-au dat drumul. — (O voce: D6r finanții 
sunt unguresc!). Drept aceea dator este 
un comitat nobil, ca al nostru, se protes
teze în contra unor stări ilegale ca aces
tea. Declar deci sărbătoresce aici, că nu 
îmi e rușine a vota cu membrii români în 
contra propunerei de a-se da vot de încre
dere unui ast-fel de guvern.

Dr. Ajtai face în sensul acesta con- 
tra-propunere.

A mai vorbit proprietarul Maderspach 
Victor, cerând, ca propunerea să se ia de 
la 'ordinea flilei.

A sărit apoi voluminosul notar pu
blic Dr. Bonts Gyula (fiiul notarului pu
blic, președ. partidului guvernamental din 
Arad) întru apărarea propunerei, spu
nând frumos unguresce, că nici unul din
tre oratori nu l’au putut clătina în cre
dința sa politică.

Er proprietarul Ldzâr Ldszlo, despre 
care încă se vorbea, că ar fi unul dintre 
candidați la Dobra, a încercat a desco
peri calea de mijloc și voluntar, sâu in
voluntar, a dat de gol pe candidatul gu
vernului de la Dobra Dr. Farkas Bâla, 
dicând, că acesta înaintea alegătorilor în 
vorbirea sa de program, nu s’a gerat de 
așa mare aderent al lui Szell. — (Rîsete, 
voci: doi bani, în trei pungi. Sgomot).

Kenderesy Ârpdd, mare proprietar 
de pe țâra Hațegului, pledâză pentru a-se 
lua propunerea de la ordinea dilei.

Nune venio la groful Thoroczkay 
Miklos, deputatul actual din cercul Devei, 
care introduse vorbirea sa ast-fel:

„Deși aparțin partidului guvernamen
tal, am și eu libertatea convingerei mele, 

sâu cum ași dice, nu sunt mameluc. (— 
Rîsete, — Fr. Hoszu: și ce dice la tote 
aceste Szâll Kâlmăn ? Rîsete generale).— 

Thoroczkay: Ge cj’ce Szell K. la tote 
aceste? — Nimic; fiind-că Szell K. este 
cu mult mai liberal, decât să pretindă ne
condiționată supunere. (Voci:: crede dracul 
Sgomot și rîsete).

In cele din urmă d-l deputat se pune 
pe un piedestal înalt, făcând politică gu
vernamentală de calibrul cel mai greu și 
ajunge la conclusiunea, că gravitarea mo
narchiei trebue se cadă pe partea Unga
riei, căci numai națiunea maghiară este 
chemată și pdte salva în viitor monarchia 
austro-ungară. (Voci: Pănă-i lumea!) — 
Primesce propunerea lui Szentivânyi.

Ca nu cumva să trecă o ocasiune 
fără ca să-și spună cuvântul președintele 
tribunalului Dr. Pap Domokos, deși și-a 
pus de gând să nu vorbâscă, se vede silit 
să sprijinescă propunerea lui Szentivânyi.

Spune, că multe s’au vorbit, numai 
două momente nu le-a atins nimeni, și 
adecă: Cu discusiunile contra propunerei 
se mână apa numai pe more d-lor Hossu, 
Vlad și a consoților lor. (Sgomot), căci e 
de ajuns, ca ei să se opună, și datorința 
nostră națională patriotică pretinde să nu 
le permitem să-și ajungă scopul. (Voci: 
Cum? Facem politică, d-le președinte?)

Al doilea moment este, că chiar 
aceia, cari au început obstrucția, ar dori 
să scape de ea, dâr nu pot. (Voci: Trâba 
lui Szell).

Desbaterea se încheie și se dă cu
vântul final propunătorului și contra-pro- 
puhetorilor.

Fr. Hossu-Longin: Contrapropunerea 
mea cere, ca propunerea d-lui Szentivânyi 
să se ia de la ordinea dilei și etă vedem, 
că mai toți antevorbitorii sunt de aoeeași 
părere.

D-1 jude reg. Nagy Lajos a declarat 
sărbătoresce, că numai pentru aceea nu 
voteză încredere guvernului, fiind-că Szell 
Kâlmăn nu vrea, ori că nu pâte (voci: 
sigur!) realisa idealurile și aspirațiunile 
naționale maghiare.

Ce fel de idealuri și aspirațiunî na
ționale maghiare înțelege d-1 jude reg? 
Acele, despre cari ne vorbesc dilnic foile 
maghiare semitice?! sâu idealul acelui 
stat național maghiar, pe care vrâ să-l 
edifice d-1 Szell Kâlmăn și soți?

In cașul acesta trebue să-l luminez, 
că acele idealuri și aspirațiunî n’au fe
meii! și sunt nerealisabile, pentru-că pa
tria ndstră tot-dâuna a fost, este și cred 
că va fi și în viitor numai stat poliglot. 
(Aprobări din partea română, desaprobări 
din partea ungurilor.)

Cum? Aici în mijlocul a 300.000 
Români cutezați D-Vdstră să vorbiți de 
un stat național maghiar și de o armată 
independentă națională maghi-arăv? Și cu 
cine voiți D-Vostră să faceți o armată 
maghiară, cu pădurenii de la Boiabîrzi, 
cu momârlanii de pe țâra Hațegului, cu 
moții din fostul Zarand și cu voinicii de 
pe valea Mureșului și a Streiului? (ilari
tate, aprobări și desaprobări.) Și cum 
credeți D-Vostră că s’ar putâ însufleți 
acei ostași de idealurile D-Vostră?

Este o nenorocire când capi de fa
milie sufer de grandomanie și au greeruși 
în cap, der de un milion de ori mai mare 
nenorocire este, când un neam întreg su
fere de grandomanie și capii lui au găr
găuni în cap. (Sgomot).

Pe d-1 președinte de tribunal îl fac 
atent, că în viâța de stat, sistemele me
reu se schimbă. Deci nimeni nu-și pdte 
aroga, oă numai vederile și acțiunile sale 
politice pot ferici țâra. Așa și la noi, ni
meni nu ne pdte asigura, cu hotărîre, că 
ore politica ndstră a Românilor de parti
dul național, a pasiviștilor, ori politica do
minantă de astădi va putâ asigura patriei 
ndstre un viitor sigur și glorios! îmi sus
țin contra-propunerea.

Au mai vorbit Dr. Ajtai Aladar, 
Nagy Lajos și Szentivânyi. Cel dintâiu a 
presentat o cerere subscrisă de 21 inși, 
cerând votare nominală.

Din cei 616 membrii ai congregației 
și respective din cei aprope 400 de mem
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brii presenți, abia au votat 148 inși, și 
anume pentru propunere 126, contra 22.

Observ, că cererea pentru votare no
minală au subscris’o membrii maghiari și 
numai un român, pe când între cei 22 vo- 
tanți contra sunt 8 Români. Va să qlică 
din cei 20, cari au cerut votare nominală, 
numai 14 au avut curagiul să voteze con
tra. — Cine deră ar cuteza să tragă la 
îndoială, că comitatul Hunedărei aparține 
în ce privesce pătura suprapusă ungurescă 
partidului guvernamental și că oposițiu- 
nea maghiară nu este aici de cât un șo- 
recel ? 1

După amiadi s’a continuat ordinea 
dilei. Sala cea mare s’a golit și așa cei 
20—30 slujbași și câți-va membrii curioși 
în restimp de 2 dre au resolvit 460 — 70 
de obiecte, primind cu unanimitate t6te 
propunerile comisiunei permanente.

Ferice de tine comitat al Hunedorei, 
că ești în ordine cu tote și ai mântuit pe 
Szell Kălman! 1

Coresp. 

Comunitățile bisericesc! slovace.>
(Urmare. 2.)

Reuniunea de femei „Zivena*  din 
T. S. Mărtin, conform statutelor ei apro
bate de guvern are dreptul să înființeze 
școli de fete. In anul 1900 însă, când reu
niunea a cerut prin petiție să i-se permită 
înființarea unei școli de menagiu cu cur
sul de un an, guvernul lui Szell, același 
guvern, care a întrat în funcțiune cu de- 
visele: „Drept, lege și dreptate*  a refusat 
cererea reuniunei.

*) Wodurch das richtige „Verhăltuiss aut 
den Kopf gestellt wird“.

Engels „Die Entwicklung des Socialismus" 
pag 23. ________________ __ ________________

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

In orașele slovăcesci sunt mai de
parte școli civile — numite după ungu- 
resce: „polgărky*  — cari fiind*  curat ma
ghiare și șoviniste, pentru Slovaci sunt 
spaimă și grdză.

Am fi ajuns așa der la scotele pri
mare în speranța, că cel puțin pe acest 
teren vom scăpa de bruscări și vom găsi 
puțină umanitate.

Școlile primare se împart după în- 
temeiatorii și susținătorii lor în două gru
puri: școli primare de stat și școli primare 
confesionale.

Școlile de stat le întreține și supra- 
veghiază statul, ăr pe învățători îi nu- 
mesce ministrul. Asemenea școli sunt nu 
numai la orașe, ci și la sate. Acestea sunt 
școli cu limba de instrucție maghiară și 
conduse în spirit maghiar. Majoritatea în
vățătorilor aplică la învățământ așa nu
mita metodă directă, adecă ei încep ime
diat unguresce, fără se vorbescă un singur 
cuvânt în limba maternă. Copiii sunt slo
vaci, limba instrucției maghiară — resul- 
tatul și-l pdte închipui ori cine. Eu am 
esaminat câți-va copii slovaci din școlele 
acestea maghiare și m’am convins, că nu 
sciu nici tabela înmulțirei nici unde este 
răsăritul și apusul, nu cunosc ciasul, ba 
le lipsesce chiar ori ce judecată. Sermane 
ființe vrednice de compătimit! Este inte
resant, că ei nu șciu nici slovăcesce nici 
unguresce. Am pus o fată, care absolvase 
șcdla civilă cu resultat forte bun, să tra
ducă o carte poștală maghiară pe slovă
cesce. Ea nu cuno3cea, decât singuratice 
cuvinte. Textul îi rămase cu desăvîrșire 
necunoscut.

Cum-că cea dintâiil problemă a șcd- 
lei este, ca să înfluințeze în privința etică, 
acest cuget le este absolut străin, șcdla 
este identificată cu ideia de stat ma
ghiară. Ddcă vedi eșind diD vr’o scolă 
copii sălbătăciți cu espresiunea feței tîm- 
pită, poți sci cu siguranță, că acesta este 
o șcdlă de stat maghiară.

Ținutul cel mai sărac al slovăcimei 
este partea de nord a comitatului Trencin, 
patria legătorilor de die împrăsoiați prin 
totă Europa. Ai crede, că guvernul va 
îngădui cel puțin acestui ținut, care este 
cel mai sărac din lume nisce școle cu 
limba instrucției slovacă, pentru-ca astfel 
prin măsura minimală a culturei necesare 
să ridice starea materială a populației, — 
der chiar și în aceste sate a legătorilor 
de die esistă școli de stat maghiare cu 
învățători șovinișt.i, dintre cari unul de 
•esemplu n’a vrut să vorbescă cu mine un

singur cuvânt, cu tote ca e slovac de 
origine. Serraanii omeni cutrieră lumea, 
ca se nu mdră acasă de fome, er statul 
îi îndopă cu o limbă străină de hatîrul 
lui „magyar allam eszme. “

(Va urma.)

Lege pentru școle none agricole. 
Se anunță, că ministrul de culte Wlassics 
va presenta camerei un proiect de lege 
privitor la școlele de repetiție agricole.

Italienii contra Maghiarilor. Un 
mare meeting s’a ținut Duminecă în Bo
logna, în care Italienii au protestat contra 
„violenței austriace", care n’a permis să 
se înființeze câte-va școle italiene pe te
ritoriu austriac. S’au ținut discursuri în
flăcărate. Francesco Goni, consul al fede- 
rațiunei „Corda Fratres*  a ținut un discurs, 
(jicend, că Austriacii nu numai că asupresc 
pe Italienii din Austria, ci permit ca Ma
ghiarii se oprime trei milione de Români 
„sânge din sângele nostru*.  Mulțimea a 
isbucnit în strigăte de „Evviva Italia! 
Evvivd i Rumenii—Diarele șoviniste a la 
„Magyar Szd*  sunt grozav de cătrănite.

I. P. S. Sa metropolitul Mețianu 
a plecat Duminecă la Marienbad, unde va 
face o cură de 4 săptămâni.

Consacrarea întru episcop a II. 
Sale Dr. Vas. Hossu, noul episcop al Lu- 
goșului, se va face în Blașiu la sărbăto
rea ss. Apostoli Petru și Pavel. Episcopul 
Radu se va muta la Oradea în luna Iulie, 
er episcopul Hossu prin Septemvrie.

Alegerea de deputat în cercul 
Dobrei se va face mâne, Sâmbătă, în 6 
Iunie n.

Victimele tulburărilor din Croatia. 
„Obzor*  publică o statistică lugubră. In 
urma turburărilor au fost ucise 5 persdne, 
au fost grav răniți 5 dmenl. Numărul ră
nirilor ușdre nu s’a putut stabili. Numai 
femei au fost rănite în număr de 300. In 
temnițe au fost aruncați 450 bărbați și 12 
femei în Agrarii, er în tdtă Croația peste 
2000 persdne. In arest preventiv se află 
între alții: profesorul Pasarici, Dr. Heimri, 
Dr. Potocujak, Dr. Superina, Dr. Loiko- 
vici, farmacistul Suhomel, preoții Jemer- 
sics și Tomljenovics, clericii Susnjak și 
Skrinjar, librarii Cupak și Dujăk. Au fost 
suspendați din oficiu doi șefi administra
tivi, un judecător, un senator, doi func
ționari și doi primari. Demonstrații s’au 
făcut în 59 localități.

Nouă cancelarie de advocat. D-l 
Dr. Laurențiu Nestor șl-a deschis cance
larie de advocat în Blașiu (Str. Tipogra
fiei, casele d-lui primar I. Ianza).

Mare furt la posta din Budapesta. 
Un vizitiu de la posta din Budapesta a 
fugit dimpreună cu carul de postă în care 
se afla aprope o jumetate milion de cor. 
Carul de postă fu aflat în Rakosfalva, vi
zitiul însă nu. Banii au fost aflați, afară 
de 98,000 corone. Hoțul se numesce Ma- 
csinai Mihaly.

Junii. Pentru amatorii de cărți poș
tale ilustrate este de sigur o plăcută sur- 
prisă novitatea apărută de curând prin 
două specimene drăgălașe de cărți poș
tale, avend ca ilustrații mai multe por
trete de ale „junilor*  Brașoveni. Se vînd 
la librăria Ciurcu cu 8 bani bucata.

Arestarea a 400 de Bulgari. Se 
anunță din Constantinopol, că după de- 
clarațiunile Porței au fost arestați pănă 
acum 400 de Bulgari, din cari 20 au fost 
liberați, neputându-se dovedi vinovăția 
lor. Printre aceia, cari au fost arestați la 
Raptchoz, aprope de frontieră, sunt unii 
cari erau armați cu pusei Berdan și vă- 
<JuțI în tovărășia trupelor bulgare. Din 
actele găsite asupra lui Pascal Yrrghi, 
șef macedonean, arestat la Rondo, Sand- 
jakul Serres, resultă, că revoluționarii bul
gari aveau de gând de a masacra pe ță
ranii necreștini și de-a comite atentate cu

dinamită. De asemenea resultă din hâr
tiile confiscate și din arestările făcute la 
Kiipriili, că în acest oraș era centrul de 
unde au pornit ultimele evenimente ale 
mișcărei revoluționare.

Budgetul vilaetelor. Inspectorul 
general al vilaetelor Macedoniei Hilmi 
Pașa a alcătuit budgetul acestor vilaete, 
fixând ast-fel veniturile și cheltuelele lor: 
Vilaetul Ueskueb 50.712,183 la venituri 
și 22.626,093 la cheltuelî; vilaetul Salonic: 
67.410,588 la venituri și 40.753,985 la chel- 
tueli; vilaetul Monastir: 46.143,511 la ve
nituri și 30.479,389 la cheltueli, în monetă 
piaștri aur. In tdte vilaetele, budgetul se 
soldeză cu escedent. Este însă de remar
cat, că nu sunt prevădute în aceste bud
gete cheltuelile militare.

Faimosul archiepiscop Kohn din 
Olmiitz a fost chemat ad audiendum ver- 
bum la Roma, unde a și plecat adi.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite; 
aparate pentru fotografii la moment, nrecum și 
-i 6te articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferantul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr 9. Manufactură, fotografică tondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposits în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Both Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Evoluțiunea.
i.

In urma unei conferente ținute de 
profesorul Dr. Somld Bddog de la acade
mia de drept din Oradea, cinci colegi ai 
săi de la numita academie au făcut o re- 
presentație ministrului instrucțiune! pu
blice, cerând să i-se ia numitului profesor 
catedra, deorece la o academie întreținută 
din fondul religionar și 'care portă titlul 
de „academia regescă catolică", totuși nu 
se pdte tolera, ca să se propovăduescă 
ex catedra teorii socialiste, materialiste 
și cari în totalitatea lor restornăcu fundul 
în sus întreg creștinismul. Despre 'ce a 
tratat anume Somld în conferența sa? — 
Despre evoluțiune. Ei bine, asupra evolu- 
țiunei fiind spiritele puțin orientate, așa 
că o vedi susținută chiar și de unii, cari 
ar trebui să o condamne, am luat asu- 
pră-ml sarcina de a scrie câteva modeste 
articole, în mare parte se înțelege după 
autori străini, cari au meditat profund 
asupra acestei chestiuni și au publicat 
resultatul meditației lor, pentru-ca lumea 
să se pdtă pronunța după cum va crede 
de cuviință pro seu contra.

Astfel și publicul nostru va pute ur
mări mai cu interes discuția, ce a avut 
loc alaltăeri asupra cașului Somld în ca
mera deputaților, unde Benedek și Veszi 
si alți deputați soți de principii au luat 
în apărare pe Somld, er baronul Kaas, 
Forster și peste tot deputății partidului 
poporal au apărat pe cei cinci colegi ai 
Iui, cari au credut, că își îndeplinesc da
toria arătând ministrului propagarea de 
pe catedră a teoriilor numite subversive.

Evoluțmnea este parte constitutivă 
a teoriei socialiste, cunoscută sub numele 
de „concepția materialistă a istoriei."

Ge trebue să înțelegem sub con
cepția materialistă a istoriei țmateriali- 
stische Geschichtsauffassung) propovăduită 
de socialiști?

Concepția materialistă a istoriei dice, 
că întrega istorie a omenirei cu tdte fe
nomenele sale politice, religidse și de 
drept, nu este altceva, decât un mare 
proces de evoluție, în care nu este nimica 
durabil, neschimbăcios, afară de perma
nenta nascere și perire și că ori-ce pro
gres se sevîrșesce numai prin cristalisarea 
contrastelor economice și prin luptele de 
classe, ce stau în strînsă legătură cu 
acele contraste.

Filosofia veche (seu cum o numesce 
Engels: metaphysische Denkweise) susținea, 
că esistă o sumă de idei și principii, cari 
nu sunt supuse schirabărei, va să dică 
sunt independente de timp și loc și prin 
urmare în sensul acesta sunt eterne. Filo
sofia cea nouă, care se începe cu Hegel 
țdialektische Denkweise) din contră nu cu- 
nosce asemenea noțiuni neschimbătore,

afară de sciințele matematice. Precum în
tregul univers cu tdte fenomele sale spi
rituale și corporale, așa este și omenirea 
jornită pe panta unui proces continuu de 
evoluțiune, în care nimic nu este durabil, 
decât vecinioa nascere și perire (das ewige 
Werden und Vergehen.)

Socialismul și-a apropriat aedstă idee 
Hegeliană despre neîncetata nascere și 
perire. Atât Marx, cât și Engels sunt dis
cipolii șcdlei Hegeliane. Nici Hegel însă 
nu i-a mulțumit pe deplin și anume din 
două motive. Intâiu pentru-că cu tot „fe
tii lui de gândire dialectic*  admitea ade

vărul absolut /și susținea, că sistemul său 
este cuintesența adevărului absolut. A 
doua, fiind-că Hegel ca idealist ce era 
susținea, că lumea, ce ne înconjdră nu 
este decât o copie (Abbild) a ideii, ce a 
esistat undeva deja înainte de acesta 
urne, „prin ceea-ce raportul adevărat să 

răstdrnă.*)
De aceea Marx și Engels au salutat 

cu bucurie pe Feuerbach, care a cassat 
„dualismul*  între spirit și materie și a 
pus pe tron pe față și fără jenă materia
lismul, declarând întrega vieță spirituală 
a omenilor drept product al materiei. 
Dumnedeu nu esistă, omul în fond nu se 
deosebesce de animal, cugetarea nu este 
decât un proces chemic, cu mortea totul 
se sfîrșesce.

Der ori cât de binevenită li-a fost 
concepția materialistă a lui Feuerbach, 
totuși Marx și Engels afirmă, că ei au 
pătruns procesul evolutiv mai bine și mai 
scientific, decât Hegel și Feuerbach, fiind 
că ei (Marx și Engels) nu numai, că au 
recunoscut în general, că societatea ome- 
nescă este într’un proces continuu de evo
luțiune, der au descoperit și legile ade
vărate, cari stăpânesc acâstă evoluțiune. 
Marx în opera sa „Das Kapital*  se în
cercă a expnne aceste legi în tdte detai- 
lurile lor. Ceea ce a făcut Darwin pentru 
întrega natură organică prin formularea 
esactă a legilor ei de evoluțiune, același 
lucru a întreprins să-l facă Marx și En
gels pentru societatea omenescă. Și cari 
sunt acele legi ale evoluțiunei sociale ? 
Acele legi sunt legile evoluțiunei econo
mice. Principiul fundamental al întregei 
evoluțiuni istorice trebue căutat în pro- 
ducțiune și în schimbul mărfurilor. Nu 
ideile, ci raporturile economice sunt for
țele motrice și conducătore ale ori-cărei 
evoluțiuni sociale. <A. P.

ULTIME SG1R1,
Berlin, 4 Iunie. Agenția „Laffan“ 

anunță din Viena, că ministrul de 
esterne contele Goluchowslci a de
clarat ambasadorului italian Nigra, 
că l’au suprins neplăcut demonstra
țiile antiaustriace din Italia. '•

Boma, 4 Iunie. In Neapole, Flo
rența, Messina, Catania, Genua, Carrara 
și Pesaro tinerimea a arangeat de- 
monstrațiunl mari contra Austriei. 
Pretutindeni casele consulilor austro- 
ungari sunt păzite de miliție. Pressa 
apera și încuragieză tinerimea. In 
teatrul din Ferarra publicul a sfâșiat 
in bucăți stindardul austriac.

Belgrad, 4 Iunie. Scirea clarului 
„Reichswehr11 despre omorul ce s’ar 
fi sevîrșit în conacul regesc, nu este 
adevărată.

Literatură.
A apărut:

Carte de învețătură pentru școlele 
de repetițiune economice, ultimii ani ai 
șcdlelor poporale, precum și pentru alte 
institute, de luliu Vuia, director și învă
țător. Editura librăriei Ciurcu Brașov 1903. 
Un voi. 8° mare de 400 pagini. Conține 
cunoscințe din geografie, istorie, igienă, 
economie ('cultivarea .pământului, plante
lor, prăsirea animalelor etc.,) fisica, stilis
tica, constituția. Prețul 1 cor. 50 b.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 4 Iunie n. 1903

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4°/0 • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2Vo ■ 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 3'/20/0 • • • 
Bonuri rurale croate-slavone . . .

120.85
99.50
91.10
98.80
99.25
92.95
99.25

Impr. ung. cu premii...................... 199.75
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.50
Renta de hârtie austr.........................100.40
Renta de argint austr.........................100.20
Renta de aur austr............................. 120.70
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 100.90
Losuri din 1860. 153.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.36
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 732.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 666.—
Napoleondori................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . .. 117.17'/2
London vista..................................  239.70
Paris vista .
Note italiene

95.20
95.20

Brassovărmegye alispânjătol.

Sz. 5254—1903.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Az 1886. âvi XXII. t. cz. 71. 

§-a ârtelmâben Brasso vâros uj szer
vezeti szabâlyrendelete alapjân folyo 
evi junius hb vegân tartando tiszt- 
ujitoszek alkalmâval kovetkezb tiszt- 
viselfii âllâsok, kovetkezo illetme- 
nyekkel vâlasztâs utjâu toltendok be:

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

zetessel, 1000 kor. lakberrel da 
1000 kor. evi mukodesi potlekkal;

4 vărosi tanâcsos, egyenkânt 3400 
kor. evi alapfizetâssel 63 800 kor. 
lakbârrel. Az elsd tanâcsos a pol- 
gârmester helyettesitesârt evi 500 
kor. mukodâsi potlâkot blvez.

I tiszti iigyesz, 3400 kor. evi alapfi- 
zetbssel, 800 k. lakberrel.

I ârvaszeki iilnofr, 3000 kor. bvi alap- 
fizetâssel, 800 k. lakberrel.

I foszâmvevo, 3000 kor. evi alapfize- 
teasel, 800 k. lakberrel.

! vărosi penztămok, 2800 kor. 6. alap- 
fîzetesșel 600 k. lakbârrel.

I vărosi penztări ellenor, 2400 kor. 6. 
alapfizetâssel. 600 k. lakberrel.

1 kbzgyăm, 2000 kor. 6vi alapfizetâs- 
sel, 500 kor. lakbârrel.

i fbmernek, 3400 kor. evi alapfizetâs- 
sel, 800 k. lakberrel.

I erdomester, 3400 kor. evi alapfize- 
tâssel, 800 kor. lakbârrel.

II. filethossziglan:
1 vizvezeteki zlzemvezetd, 2800 kor. evi 

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

tessel, 400 kor. lakbbrrel.
1 segedmerndk, 1400 kor. evi alapfize- 

tessel, 300 kor. lakberrel.
1 utmester a belterulet szâmăra, 1200 k. 

evi alapfizetâssel, 300 kor. lak
berrel.

1 muvezeto, 1200 kor. evi alapfizetes- 
sel, 300 kor. lakberrel.

3 I-so oszt. irodatiszti, egycnkint 1600 k.
e. alapfizetessel, 400 k. lakberrel.

4 Il-od oszt. irodatiszti, egyenkint 1400 k.
â alapfizetbssel, 300 k. lakberrel.

6 111 ik oszt. irodatiszti, egyenkint 1200
k. e. alapfizetbssel, 300 k. lakbârrel. 

Azonkiviil mindazon vărosi tiszt 
viselok, kik bt âvig szakadatlanul a 
vâros szolgâlatâban tbltottek, a to- 
vâbbi szolgâlati idbre otszor 5 6vr61
5 evre ismâtibdo potlekokat, btod- 
eves potlekokat âlveznek, melyek 
mint fizetâs râszeknek tekintendbk, a 
nyugdij megâllapitâsânhl szâmitâsba 
jonnek. Egy otod-eves pbtleknak ma- 
gassâga a szervezeti szabâlyrendelet 
119 §a szerint evenkint 300, illetve 
200 vagy 100 kor.

A 111 §-a ertelmâben a tisztvi- 
se’bknek, valamint a seged- 6s ke- 
zelo szemelyzet tagjainak nines meg- 

engedve ipart folytatni, iizleti vâlla- 
latnâl bel- vagy mint kiiltagkânt 
resztvenni, tovâbbâ minden oly mel- 
lek foglalkozăst folytatni, mely âltal 
szerzfidesszeru fuggdsegi viszonyba 
jon egyesekkel vagy testiiletekkel 
szemben. A vârosi tiszti iigyesz ma- 
gângyakorlatot nem folytathat, a 
mârnokoknek es muszaki tisztviselfik- 
nek pedig meg van tiltva nem v-p 
roși epitkezesek muvezeteserjek az 
âtvdtele es mindennemti magângya- 
korlat folytatâsa. — Az erdotisztek- 
re nâzve a vârosi erdeszeti szemely
zet szâmâra kiadott szolgâlati utasi 
tââban foglalt rendezkedesek ârve- 
nyesek.

A 113 §-a ertelmâben a vârosi 
pânztârnok, a vârosi pânztâri ellen
or, a vârosi pânztârban es szâmve- 
vfisâgnâl. valamint a vârosi adohiva- 
talban 6s kozvâgohidnâl alkalmazâs- 
ban âllo irodatisztek, (kbzvâgohidi 
feliigyelo es ellenor), kotelesek egy 
evi fizetesuknek megfeleld szolgâlati 
ovadekot letenni. — A fennt felso- 
rolt âllâsok kbzul a vârosi pânztâr- 
noki âs penztâri ellendri âllâsokon 
kivul 5 irodatiszti âllâs (es pedig 5 
adohivatali irodatiszti âllâs es egy 
kbzvâgohidi irodatiszti) ellenbri (âl
lâs) ovadâk koteles âllâsok. — Egy 
ilyen âllâsra pâlyâzo, kbteles kârve- 
nyeben kinyilvânitani, hogy a szol
gâlati ovadekot letenni kâsz.

Mindazon âllâsokra ezennel pâ- 
lyâzatot nyitok 6s felhivom mind- 
azokat, kik a betoltendb vagy elb- 
leptetes folytân netalân iiresedesbe 
jovb âllâsok egyiket elnyerni bhajt- 
jâk, hogy a kulonbbzb âllâsok minb 
sâgâhez kepest a mervado torvenyek 
kulonbsen a kbzsâgi torveny, erdb 
torvâny. 1883 evi t.-cz. az 1877. evi 
XX. t.-cz. valamint Brassb vâros uj 
szervezeti szabâlyrendeleteben elbirt 
minbsitâs igazolâsa mellett szabâly- 
szertien felszerelni, ebbeli folyamod- 
vănyaikat hozzâm f. evi junius ho 20- 
ig d. e. II orăig, annâl is bizonyosab- 
ban nyojtsâk be, mivel kâsbbb 6r- 
kezett folyamodvânyok figyelembe 
vetetni nem fognak.

A jelenleg âllâsban levo tisztvi- 
selbknek, a mennyiben kizârblag azon 
âllâsra ohajranak pâlyâzni, melyet 
ez ido szerint betbltenek, legkesobb 
f. evi junius ho 20-ig d. e. 11 orăig irâs- 
ban vagy szoval tett jelentkezese pâ- 
lyâzat gyanânt elfogadtatik.

Vegul megjegyeztetik, hogy a 
fennt felsorolt âllâsok betoltese ko- 
vetkeztâben netân uresedesbe jovo 
egj eb vâlasztâs uțjân betoltendb âl
lâsok is az âltalânos vârosi tisztujitb 
szâk alkalmâval fognak betoltetni.

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

2—2.(9S0) alispân.

Dela vice-comitele comitatului Brașov.

Nr. 5254—191’3.

Publicare de concurs.
In sensul art de lege XXII, din 

a. 1886 §. 72, și pe basa noului sta
tut de organisare al orașului Brasso, 
din incidentul restaurațiunei celei 
nouă a funcțiunarilor, care va ave 
loc la finea lui Iunie a. c. se vor 
întregi prin alegere, următorele pos
turi împreunate cu următorele emo- 
lumente:

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

mii cor. anual, 1000 cor. bani de 
cuartir și 1000 cor. adaus de func
țiune.

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

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

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

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

I Gassier orășenesc cu salar funda
mental de 2800 și 600 cor. bani 
de cuartir.

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

1 Inginer suprem cu salar fundamen
tal de 3400 cor. 800 cor. bani 
de cuartir.

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

II. Pe viată:
5

1 Șef administrativ la apaduct cu sa
lar fundamental de 2800 cor. și 
600 cor. bani de cuartir.

1 notar cl. IV. cu salar fundamental 
de 1400 cor. și 400 cor. bani de 
cuartir.

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

1 cantonier pentru interior cu salar 
fundamental de 1200 cor. și 300 
cor. bani de cuartir.

1 șef de exploatație la apaduct cu salar 
fundamental de 1200 cor. și 300 
cor. bani de cuartir.

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

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

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

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

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

In sensul §. 111 amploiaților 
precum și personalului auxiliar și de 
manipulate nu le este permis a purta 
vre-o industrie, a participa la între
prinderi de afaceri ca membru in
tern seu estern, mai departe a con
tinua orl-ce ocupațiune laterală, prin 

| Prafurile-Seidlite aie m Ml " -1 

O VeirfiVnbSSe nnimai, deeă ffiăceire cmtt*  eat*  previcțwt» cw «îe

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

apărare n Bisi A. Sfioll și en stsîsserierea a».
5^*  Prin efectul de lecuire durabilă al Prafarilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
W tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
Gj mach, coaetipațiunel crenice, suferinței de ficat, eangestitiael de sânge, haemorhoidelor și 
iK a celor mai diferite bile femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
W cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei catil originale sigilate Cordne 2.— 
W Falsijicațiile se vor urmări pe cale judecătoriscă. W

Franzbrariiitweirt și bime a lui <
MiBimnî decă fiecuro sticlă, este-srovSdntă cu marca de scutire și cu t 

ieriwiDiiu nuinai, piUmbai iui a. x
Franzbraifntweln-iil șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu ptperal cu de- 

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. \ 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corbne 1.90. (

Săpun de copii a lui Moli. m
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- (Q, 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru f,opii și adulțl. Prețul unei bacăti Cor. —.40 
Cinci bucăți Cordne 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prevățlută cu marca W 
de operare A. Moți.___________________________ _______________________________O

HTn-tanltes-ea prinelpalr's prin _ _ _ W
Farmacistul A. o

G. și r. ftirnisor ai curții Seriale Viena, Tnchlaita 3 S 
Comande din provinciă se efectuezi țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite sS se cifră anumit preparatele provddute cu iscălitura și marca /A 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposits în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jeketlus, Victor Roth, Eugen Neustădter «L 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler. —#

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral âlO fil.se vinde 
la librăria Nice. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

care ar veni independiată contrac
tuală cu particulari sâu cu corpora- 
țiuni. Fiscalul orășenesc n’are voie 
a esercia praxă privată, inginerilor 
și organelor technice încă le este 
oprit a lua în antreprisă conducerea 
technică a construcțiunilor neorășe- 
nesei și a continua or! ce praxă pri
vată. Relativ la amploiați! silvici se 
aplică instrucțiunea de serviciu emisă 
pe sema personalului silvic.

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

Dintre posturile amintite mai 
sus afară de posturile de cassier oră
șenesc și controlor mai sunt obligă- 
t6re a depune cauțiune 6 posturi de 
canceliști (și anume: 5 posturi de 
cancelist la oficiul de dare și un 
cancelist la abatoriu controlor).

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

oficiu.
La tote aceste posturi deschid 

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

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

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

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

2—2.(980). vice-oomite.


