
•I

BEDAOȚIuNEA
Administrațiiinea și Tipomfla 
Brașov, piața mare nr. 30, 

SorisorI nefrnncațe nu as 
primeșc. 

Manuscripte nu se retrimit. 
INSERATE 

se primesc la Admlnlstrațlune în 
Brașov și la nrmătorele 

BIROURI de ANUNȚURI:
In Vlena: la M. Dukes Naohf., 
Nux. Aupenfeld & Eineric Lea
ner., Heinrich Schalek, a. Op- 
pelik Naclif., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Ekstein Bernat, Iuliu 
Leopold (VII Erzsâbet-kbrut)

PREȚUL INSERȚIUN1LOR : o se 
rie garinond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o soriâ 20 bani

OL

ANUL LXVI.

„gazeta11 iese în fte-care }i.
A6onanienîe jeuiru Austro-Ungaria:
Pe un an 2d cor., pe șâso lunî 
'12 cor., pe trei luili 6 cor.

N-ril do Dumlneoă 4 cor. pe an.

Pentru România și străinătate ■ 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 

\luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
> N-rlI do Duminecă 8 fr. pe an.
I Se prenumeră la tote ofi- 
.ciole poștale din întru și din 

' Jafara și la d-nii colectori.
Abonamentul jentrn Brasov

AdmiHistrațtunea, Piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se lunî 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 banî. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 115. Brașov, Marți-Miercuri 28 Mu (10 Iunie). 1903.

Alegerea dela Dobra.
Alegerea de deputat dela Do

bra, despre care s’a scris și s’a vor
bit la noi așa de mult calele trecute, 
s’a severșit Sâmbătă. Din urnă a 
ieșit deputățel nou nouț advocatul 
Dr. Aurel Vlad dela Orăștie. Visul 
i-s’a împlinit. Nimic nu mai e în 
calea realisării dorinței sale de a 
putâ sta de vorbă pe băncile dietei 
cu conșcolarii sei maghiar! de odi- 
nibră, cari au ajuns a fi înaintea lui 
deputați.

Ce veseli am fi, dăcă ni-ar fi 
fost dat se ne putem bucura de suc
cesul, ori chiar de „norocul" ce i-1 
vor atribui a,c]l mulțl noului deputat 
al Dobrei. Nimeni n’ar fi mai mul
țumit ca noi, dâcă am puth cjice: 
omul, care a fost ales de cătră ma
joritatea alegătorilor români din cer
cul electoral al Dobrei, este ales cu 
voia și scirea partidului național ro
mân, din care a făcut parte, este 
adevăratul și sincerul representant 
al acestui partid și al programului 
național dela 1881.

Tote aceste nu le putem însă 
afirma despre d-1 Vlad, ci din contra 
trebue să constatăm cu durere, că 
a deșertat din partid și a părăsit 
stăgul lui tocmai în momentul, când 
ar fi trebuit să fie apărătorul cel 
mai înfocat al acestui stăg, care ori 
câte glonțe l’au ciumit în decursul 
hărțuelilor și a luptelor grele cu 
adversarii neamului, ce a trebuit 
să le suporte în deceniile din urmă, 
totuși nu li-a fost închinat, ci stă 
încă sus și neclătit în mânile celor 
cari nu iau și nu au luat nici-odată 
în deșert idealurile, ce le representă.

D-1 Vlad și-a călcat cuvântul 
dat prin iscălitura sa la manifestul 
electoral al partidului nostru națio
nal în ajunul alegerilor generale 
dietale din urmă și șl-a pus candi
datura înaintea bravilor grănițerl din 

cercul Dobrei cu programul națio
nal sfîrticat și batjocurit.

De ce a făcut el acâsta? Ce 
l’a îndemnat la un astfel de pas? 
Cine l’a seduB să săvîrșâscă un act 
de necredință și de apostasie ca 
acesta? Cine l’a ademenit și înșelat 
ca în momentul, când de fapt a pă
răsit oștea și stâgul ei, să c|ică. făr’ 
de sfielă cătră alegătorii săi, că vră 
să fie ales și jurat de ei pe acel 
stâg, pe basa programului național 
de la 1881?

Nu putem deci vorbi de un 
succes, necum de un noroc al d-lni 
Dr. A. Vlad. Și mai puțin putem 
vorbi de un succes național.

Alegerea petrecută la Dobra ni-a 
descoperit ce-i drept și ea, că sen
timentul național în popor e viu și 
că atunci când e să alegă între un 
străin și un Român nu se depărtâză 
de sângele său.

Atâta e însă tot. Alegerea de 
la Dobra, ori cât ar voi unii să facă 
din ea un mare eveniment național, 
este și va rămâne unul din acele 
esperimente triste, de cari am avut 
parte mai adesea în timpul din urmă 
și cari, cum bine a afirmat un băr
bat din tînăra generație în colonele 
foiei nostre, nu sunt decât prejudiții 
aduse maturității politice a poporu
lui nostru.

Istoria va trece curând și peste în
treprinderea de deputat a d-lui Dr. 
Vlad șine nutresce speranța, că păța
niile, ce-1 aștâptă, vor contribui a des- 
meteci în cele din urmă și pe cei- 
ce, hipnotisațl de vorbele umflate și 
gole ale unor aventurieri politici se 
dedau la unele visuri intempestive 
și periculâse cu ochii deschiși.

Ministrul comun de resboiu des
pre armată. Corespondentul din Viena 
al diarului „Magyar Szou a interviewat 
pe .ministrul comun de răsboiu Pitreich 
asupra armatei comune și a „pretensiuni- 
lor naționale" maghiare față cu armata. 

Ministrul a dis între altele, că armata co
mună este o instituție dualistică care e am
belor state, a Austriei, ca și a Ungariei. 
E-absolut neîntemeiată presupunerea, că 
armata comună ar fi antimaghiară. Ar
mata nu pote fi contra poporului; chiar 
și regulamentul de serviciu prescrie, că 
spiritul național și individual trebue sus
ținut în armată. Nu este adevărat, că ar
mata comună e nepopulară la popor. Acesta 
a esperiat’o cu ocasia unei călătorii de 
studii în Ardeal. Aici am fost forte bine 
primiți atât la poporul maghiar, cât și la 
Români și la Sași, așa că îmi diceam: 
dâcă eventual am fi amenințați de vr’o pri
mejdia, armata și poporul ar simți una. 
Sunt între Maghiari unii cărora nu le place 
comanda germană,^emblema, etc. Ele esistă 
de fapt, însă ca instituțiuni militare, er nu 
politice. Emblema este a comandantului su
prem (Maj. Sa), ea nu este austriacă. Limba 
de comandăesteun aranjament curat technic 
făcut din punct de vedere practic. Tot 
din punotul de vedere practic feciorii 
sunt la începutul activității lor tractați în 
limba pe care o cunosc. Că regimentele 
dm Ungaria nu sunt comandate de ofițeri 
ungari? — asta vine de acolo, că nu sunt 
destui ofițeri ungari.

La întrebarea, că ce va face condu
cerea armatei, dâcă până la ultimul mo
ment nu vor vota contingentul de recruți, 
ministrul a răspuns, că el nu se amestecă 
în luptele de partid, nu contestă patrio
tismul nimărui, însă cu considerare la con
stelația europână, oposiția maghiară șî-ar 
împlini numai o datorie patriotică, dâcă 
n’ar împiedeca votarea legei, âr validita- 
rea punctului său de vedere principiar și l’ar 
reserva pentru momentul desbaterei asupra 
revisuirei legii militare.

Congresul diariștilor slavi. La 
Pilsen (Boemia) s’a ținut un congres al 
Slavilor, la care au luat parte cfiadștii 
croați, șerbi, poloni, sloveni și ruși. Sco
pul congresului a fost mai mult politic, 
după cum să pâte vede din depeșa pe 
care a adresat’o cătră Maj. Sa monarchului, 
al cărei text este următorul:

„Representanții diarelor slave trimit 
omagii monarchiei habsburgice, cu corona 
constituțională, și strigă din tătă inima: 
Dumnedeu să vegheze asupra Majestăței 
Sale, împăratul și regele Franciso Iosif I." 

Nu mai puțin semnificative au fost 
discursurile la serbări și banchete. Toți 
oratorii au declarat, că nu sunt simpli 
jurnaliști, ci representanți politici ai dife
ritelor rase slave și că scopul întrunirei 
lor la Pilsen, este ca să afirme solidari
tatea tuturor Slavilor cu lupta Croaților 
în contra Ungurilor și Germanilor. Diariștii 
din Dalmația au declarat, că Slavii de- 
acolo sunt cu trup și cu suflet pentru 
Croați. Nu esistă Sloveni, Șerbi, Ruteni, 
Poloni, Ruși, Cehi, ci „frați slavi“, — acesta 
a fost nota congresului ținui la Pilsen.

Bulgaria și Turcia. Coresponden
tul din Constantinopole al fiiarului „Frem- 
denblattu a interviewat pe trimisul extraor
dinar bulgar Naciovicî. Acesta a dis, că 
noul ministeriu bulgar l’a însărcinat să in
formeze Porta despre intențiunile sale pa
cifice și despre firma sa voință de a în
lătura neînțelegerea dintre Bulgaria și 
Turcia. In afară de acesta nu are altă 
misiune. „Am isbutit, a adăogat Naciovicî, 
să îndepărtez iritațiunea reciprocă. Acum 
telegrafiez primului ministru Petroff, că 
misiunea mea e terminată și că mă întorc 
la Sofia".

Diarul „Neue Freie Pressed este in
format, că trimisul bulgar la Constanti
nopole, Naciovicî, a pus Porței următdrele 
condiții pentru reîmpăcarea Bulgariei cu 
Turcia: Liberarea și amnistiarea tuturor 
Bulgarilor arestați în Macedonia, executa
rea reformelor cerute de Austria și de 
Rusia, primirea a doi delegați în comisiu- 
nea, care va supraveghia aplicarea refor
melor': unul din acești delegați ar trebui 
să fie fostul ministru Radeff, care e Ma- 
cedonen, autonomia administrativă a tu
turor comunelor bulgăresc! din Macedo
nia. — Porta a respins ultimele două condi- 
țiuni.

Cu tote intențiunile pacinice ale gu
vernului bulgar, pregătirile de resboin ale

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

In sera de Rusalii.
De Henri Lavedan.

Personele : Betrânul 
Ucenicul.

(Intrarea de la biserica Saint-Sulpice 
în Paris.

Sera de Rosalii, drele 8. Se face 
nopte. Porțile bisericei se închid. Un cer- 
șitor bătrân cu bonetă negră de mătase 
și mustață albă, ședea la intrare pe mar
ginea balustradei de pietră. Apoi se ridică, 
ia tăblița de pe piept, Jpe care era scris: 
„Orb pentru vecie!" și o bagă într’un 
ghiosdan de piele, ce era pe pavagiu îna
intea lui. Apoi se întinde, caută să pă- 
șescă cu siguranță, respiră adânc și caută 
să se orienteze, nasul îl ține în sus, âr 
bastonul întins înainte; pășesce cu pre- 
cauțiune, par’că ar călca în apă fierbinte, 
cobdră treptele, se întdrce în stânga și 
se ține de grilaj. Acuma se află în strada 
cu desăvârșire părăsită numită Rue Ser- 
vandoni. Se tîrăie într’un colț, unde se 

opresce, deschide ghiosdanul, își ia bo
neta și mustața albă și ie pune pe amân
două în ghiosdan lângă tăbliță, apoi scâte 
de acolo o pălărie mole de pîslă, pe care 
o pune în cap în locul bonetei, face cu 
bățul lovituri de scrimă prin aer, flueră 
un cântec de vânător și imediat iese de 
sub o pdrtă un bărbat voinic de vr’o 30 
de ani îmbrăcat în haine de lucrător și 
se apropie de el.

Betrânul: Ei, spune, cum a fost 
ucenice 1

Ucenicul: Doi franci și doi-spre-(jece 
sous.*)

*) Un sou = monedă de aramă ’/.0 dintr’un 
tranc

Betrânul: Merge bine. O să faci 
trebă. Ou un franc mai mult de cât eri. 
Nu sunt nici trei săptămâni de când ai 
început, și ai ajuns așa departe, în cât 
ai pute fi calfă. Ai un frumos viitor. Te 
am simțit, cum ai venit la mine, că ai să 
ajungi un cerșitor de frunte, acuma poți 
se alegi: ori se faci pe cerșitorul ședând, 
ori să alergi, nu-ți port grija, tu o să faci 
trebă...

Ucenicul: Ga și d-ta, raăestre.
Betrânul: Ca mine! Ca mine? Ei, 

așa departe încă nu suntem.
Ucenicul: Der ne apropiem.
Betrânul: Da, da... așa este.
Ucenicul: Ai asudat mult?
Betrânul: Ah, Ddmne! Nici n’ai crede 

cât de greu este a cerși bine, este mai 
greu de cât a lucra.

Ucenicul: Cum? Atunci de ce să se 
mai ostenescă omul?

Betrânul: De ce se se ostenescă?.... 
Pentru-că e mai rentabil, puiule, ai în
țeles ?

Ucenicul: Atunci am pute rămână 
cinstiți.

Betrânul: Audi acolo! Dăr suntem 
cinstiți. Ce crecji tu despre mine^ Mie 
mi-se pare, că-s mult mai cum se cade 
de cât toți mișeii aceia, cari trecând pe 
lângă mine îmi dau câte un sou-doi, ca 
să scape mai degrabă, și cari cred, că 
prin acâsta își vor răscumpăra un scăunel 
în raiul

Ucenicul: Și totuși toți spun, dmenii 
bisericei și ai rațiunei, dmenii legii și cei 
ce scriu cărțile cele grâse, toți spun, că 

cerșetoria este pasibilă de penalitate și că 
prin urmare nu e permisă.

Betrânul: G'eea-ce însă nu împiedecă 
ca tdtă lumea să cerșescă, începând dela 
mine pănă sus la papa. Cum? Ce sgâesci 
ochii?... Nu mai încape îndoială, că ori 
ce ai fi, tot ești cerșitorul cuiva. Omenii 
cerșesc posturi, decorații, pe cari le atârnă 
la gât, cum atârnăm noi tăblițele. Toți 
cerșesc și tdte se cerșesc. Se cerșesce și 
ce e de prisos, ceea ce este mult mai 
urît, de cât dâcă ceri necesarul.... Ia fă 
comparație, câte cerșesc domnii și damele 
din societate, și ce sunt acelea față cu 
cerșitul'- nostru, față cu moneda aceea 
miserabilă, ce ni-se aruncă pe tăvița de 
tinichea. Ah, Dâmne! Ce deosebire! Cine 
dintre noi este mai cinstit și cine mai 
hoț: noi sân ei? Răspunde?

Ucenicul: Ei.
Betrânul: Ah, cerșitul este legea 

acestei vieți! De aceea, când cetesc pre- 
tutindenea pe ziduri: „Cerșitul interzis !“ 
mă uflă rîsul. Ce prostie! Abia a eșit 
omul din pântecele măsii, numai de cât 
îsi întinde mâna și cerșesce, și asta ține 
mereu în tote vîrstele pănă la mârte. In-
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Turciei continuă. Semnificativ este, că în 
diferite puncte de la frontieră, au fost 
prinși în flagrant delict- spioni turci în cea 
mai mare parte ofițeri de stat major.

Dușmănie ?
Ne place când confrații noștri de 

peste Carpațî se intereseză de cele ce se 
petrec la noi, și ne bucurăm în deosebi 
orî de câte orî vedem, că ei întîmpină 
stăruințele și luptele ndstre nu numai cu 
bunăvoință, ci mai nutresc și dorința de 
a ne sci totdduna la postul nostru, lucrând 
în cea mai bună înțelegere pentru binele 
neamului. Putem să-i asigurăm, că, în ce 
privesce acăsta dorință, reciprocitatea este 
pe deplin susținută și afirmată din par- 
te-ne.

Buna predisposiție față cu noi cești 
de aici însă, am crede, nu îndreptățesce 
pe nici un confrate de dincolo, de a ig
nora adevărata stare a lucrurilor la noi și 
de a face, cum am dice, o critică sumară 
după o informație greșită seu o impre- 
siune a momentului.

„Jurnalul44 din Bucuresci într’un ar
ticol întitulat „O dușmănie tristă14 are 
aerul de a face o astfel de critică și de 
a reproșa printre rânduri organului nostru, 
că din incidentul alegerii de la Dobra ar 
fi contribuit, fie și numai cât de puțin, 
ca „dintr’o deosebire de vederi să se nască 
(între Românii noștri de aici) o adevărată 
dușmănie44.

Etă faptele, pe basa cărora „Jurna
lul44 ajunge la conclusiunea ,de mai sus. 
Intâiu releveză, că s’a presentat la Dobra 
un candidat român, susținut de așa numi- 
ții „Mangriști*  din jurul „Tribunei Popo
rului^, apoi că acest candidat e combătut 
de cei de la „Gazeta Transilvaniei14, cari 
spun, că Dr. Vlad și amicii săi „vreau să 
înfigă un pumnal în programul național 
de la 1881“, și în fine, că înșiși activiștii 
se bat între ei, căci pe lângă Vlad a can
didat și d-1 Munteanu la Dobra.

Din tdte acestea „Jurnalul44 conchide 
la o „sfâșiere durerdsă44, la cari, dice, 
frații din regat „nu pot privi de cât cu 
adâncă mâhnire".

Seim să aprețiăm, cum am dis, bună 
voința și dorințele sincere, cu care frații 
noștri urmăresc cele ce se petrec pe la 
noi și deci înțelegem când die — cum 
(jiceă odinidră 0. A. Rosetti în „Româ
nul44 — „dorim să vedem pe frații noștri 
asupriți în strînsă înțelegere și ne dăre 
când îi vedem desbinați", Acest sentiment 
îl nutrim și noi față cu frații noștri liberi 
și independenți.

E vorba deci aici de un simțământ 
de simpatie și de bunăvoință general, ce’l 
avem reciproc unii față cu alții. Când însă 
„Jurnalul" vine și ne reproșeză indirect, 
că în fața unui anumit fapt, pe care nu-1 

tinde-ți manile, fiule, întinde-le pe amân
două...

Ucenicul-. Spune înainte, măestrule! 
îmi place vorba ta.

Betrânul: Și tu îmi placi, băiete, 
ești om cinstit și mă asculți și după-ce 
ți-ai isprăvit munca dilei, vii în fie-care 
seră să mă iai. Și ne întorcem amândoi 
povestind, acasă. Acăsta ne face bine și 
ne dă poftă de mâncare. Dâr se vorbim 
serios. Tu ai fost primit în bresla cerși- 
torilor, tu ai un post și o carieră cinstită, 
tdte acestea nu trebue perdute, trebue să 
ne gândim și la viitor. Acum poți să tră- 
esci și îți spun, că de aici trebue să tră- 
escî din belșug și fără să te coste o cen
timă.

Ucenicul: Sunt de acord, der cum 
să fac ?

Betrânul: Ascultă! înainte de tdte, 
ce privesce pânea, asta să o iai de la so
cietatea de binefacere.

Ucenicul: Și supa?
Betrânul: Asta îl privesce pe popa. 
Ucenicul: Așa este. Ddr hainele?
Betrânul: Ddcă vrei haine, să te 

adresezi societății pentru îmbrăcarea co
piilor săraci.

putem aproba și nu ne e permis a-1 aproba, 
nu am renunțat de a avă o deosebire de 
vederi și am dat prilegiu la o discusiune, 
care a luat cutare dimensiuni, ni-se pare 
că nu face bine și că greșesce mai ales, 
decă nu este bine informat despre cele 
ce s’au petrecut și se petrec la noi și în
tre noi.

Adevărat, că în fața procederei d-lui 
Dr. Vlad înaintea alegătorilor săi din Do
bra am afirmat, că dânsul și cu amicii săi 
nu numai că „vreau să înfigă14, ddr în rea
litate au și înfipt pumnalul în programul 
național dela 1881 prin faptul, că Dr. Vlad 
a declarat, că „nu-1 primesce" în întregime 
și că punctele cele mai esențiale le aban
doned.

Decă erau mai bine informați con
frații dela „Jurnalul44 s’ar fi ferit de a da 
ocasiune celor dela „Tribuna Poporului44 
să esploateze în contra ndstră articolul 
„0 dușmănie tristă44 și i-ar fi prevenit pe 
aceștia arătând, că, în afară de dușmăniile 
personale ce esistă deja de mult între cei 
din Orăștie, singur numai „Tribuna Popo
rului44 este, căreia i-se pdte imputa, că a 
introdus la noi acele „discusium pătimașe 
și violente cu nivelul scoborît, în care per
sonalismul injurios merge pănă la trivia
litate14.

Pressa maghiară și alegerea 
din Dobra.

„Budapest! Hirlap*  vorbind la ru
brica „Valuri politice" (nr. de la 7 Iunie) 
despre alegerea lui Dr. Vlad în cercul 
electoral al Dobrei, dice între altele, că 
decă Românii atrași de esemplul Iui Vlad 
vor întră în activitate, acăsta ar fi un lu
cru însemnat, ce e drept, însă un pericol 
mai mare .pentru „statul maghiar", decât 
cel actual, n’are să însemne. Apoi con
tinuă :

„Din punct de vedere teoretic enun
țarea activității, ori începutul ei de fapt, 
nu îns&mnă înrăutățirea situațiunei, ci din 
contră îmbunătățirea ei. Pasivitatea este 
negarea directă a statului maghiar și a 
vieții constituționale, pe când activitatea 
însemnă recunoscerea lor. Chiar din con- 
siderante practice, e mai favorabilă acti
vitatea pentru Maghiari, tocmai din punc
tul de vedere ai psichologiei bărbaților 
vieții publice maghiare. Pe cât de 
dibaci și de energici sunt Maghiarii în 
apărarea contra atacurilor pe față, pe atât 
sunt de slabi, când atacul aoesta este mas
cat și vicl.en, cum e acela al naționalită
ților pasiviste. N’avem răbdarea și trezvia 
a urmări neîntrerupt lucrarea de submi
nare ascunsă. Activitatea transpune în 
parlament o mare parte a luptei naționa
lităților contra ndstră. Lupta parlamentară 
însă nu e numai publică, der tot-odată la 
noi absorbe pentru ea aprdpe tdtă intere- 
sarea opiniunei publice. Un atac slav ori 
român spus în parlament, deșteptă mai 
bine pe Maghiari din indiferentismul .ot, 
decât articolele de diare, broșurile, studiile 
și tdte cărțile*....

Ucenicul: Dâr rufele? Tocmai acuma 
mi-ar trebui nisce rufe.

Betrânul: Ți-se vor da la împărțirile 
gratuite și vei căpăta rufe vechi, fine, cari 
s’au făcut moi pe trupurile celor bogați. 
Vei cr-ede, că porțl mătasă.

Ucenicul: Și chiria?
Betrânul: S’au îngrijit și de asta. 

Există societăți, cari plătesc chiria ome- 
nilor săraci.

Ucenicul: Asta-mi place! Și apoi ce 
mai este?... Ah, tutunul și dulcețurile...

Bătrânul: Și de acestea s’au îngrijit 
Uite de pildă, societatea s. Vincent-de- 
Paul, damele în doliu, presa — cu presa 
să te ții tot-deuna bine — primarul, pre
fectul, miniștrii, tot guvernul, toți stau la 
disposiția ta.

Ucenicul: Asta mă surprinde.
Betrânul: Așa este însă, casă ajungi 

la ceva, trebue să-ți pricepi meseria, să 
fi dibaciu și să cunosc! tdte chițibușeriile 
Nu e permis să fi chior, chiar și dâcă ai 
avă scris pe tăbliță, că ești orb pe veci- 
nicie.

Ucenicul: înțeleg.
Betrânul: Trebue să te pricepi a fi 

orb, surd, schilod, trebue să scii vărsa |

S’ar părea, deci, că cei de la fdia 
fruntașă guvernamentală apponyistăse bu
cură de resultatul alegerii de la Dobra și 
nu le displace „pășirea" lui Dr. Vlad.

Să vedem însă ce părere au kossu- 
thiștii. „Egyet&rtds*  de la 8 Iunie scrie ur- 
mătdrele:

„Românul Vlad — după cum am 
vestit — a ajuns în parlament. Alegerea 
acesta a preocupat viu adi cercurile poli
tice și pressa guvernamentală. Parte din 
aceste foi scriu, că: <5tă urmările stării de 
ex-lex, naționalitățile ajung să între în 
dietă, finis Hungariae 1 Parte Jic, că: nici 
o primejdie nu este într’asta. Se vede de 
aici, că Colornan Szell n’a dat încă lozinca 
în direcția acăsta. ,

Noi ne-am spus de repețite-ori părerea 
despre pasivitatea română, părere ce cul- 
mindză în aceea, că nu aprobăm pasivi
tatea și nu considerăm de un pericol in
trarea deputaților naționaliști în dietă. Din 
contră, vedem mult mai bucuros, decă ei 
în fața țării îșl spun dorințele, decât — 
rămânând afară de dietă — continuă munca 
de subminare în contra statului maghiar.

In dietă se află și a<ji deputațî na
ționaliști. Și încă nu numai unul. Sunt 
acolo Sași, Croați, Slovaci, Zipțeri (Ger
mani) ș. a. Nici unul n’a adus vre-o stri
căciune statului maghiar. Aceluia însă, 
care a voit să strice, curând i-am luat 
pofta.

Nu se pote prevede cu siguranță în
tru cât intrarea în dietă a tînărului re- 
presentant al agitațiunei valahe, Vlad, în- 
sâmnă încetarea pasivității valahe. O rân
dunică nu face primăvară, și de altfel nu 
este acăsta prima rândunică. Am avut 
deja norocirea a saluta nu tocmai de mult, 
pe un deputat român în persdna d-lui 
Șerban, de a cărui activitate politică nu 
s’au bucurat nici Românii, nicî Maghiarii44.

Și kossuthiștii de la „Egyetertăs44 
par a nu se mâhni de resultatul alegerii 
din Dobra.

Din congregația comitat. Sibiiu.
(Ooresp. „Gaz. Trans.41)

Sibiiu, 6 Iunie.
In 4 Iunie st. n. s’a ținut congrega

ția comitatului Sibiiu. Despre decursul șe
dinței, vă comunic următdrele:

Ședința se deschide prin fișpanul 
Thalmann la 9 dre a. m. Presenți de la 
începutul ședinței: dintre Români Dr. Bran 
de Lemenyi adv.; lenciu, notar Fofeldea; 
Dr. Beu, Dr. Stroia, protop., Dr. Comșa 
medic; Henteș asesor; Manta, paroch 
Gurarîului; I. Banciu, Săliște; Hențu, no
tar; Valeriu Florian, paroch Racovița. — 
Mai târdiu sosiți: Micu, notar de la Po
iana, Parochul Alesandru din Ilembav! 
Adecă din vre-o 40 inși s’au presentat 
abia 12. Frumos interes național I

Preotul ev. Connerth, din Cristian, 
interpeleză pe vice-comitele în causa emi- 

; grărilor, ca să se constateze prin primă
riile comunale din casă în casă, nu numai 
de la cancelarie, câți emigranți din comi-

lacremi adevărate, să te scii arăta lihnit 
de fdme, nu trebue să-ți fie frică de gu- 
turaiti seu catar, trebue să stai drna cu 
capul descoperit, la pod, și să ții șapca 
în mână; să-ți scii strîmba degetele, ca 
să aibă înfățișarea că le-ai ars, să te scii 
arunca cu istețime sub rdtele unui echi- 
pagiu, său automobil, fără să ți-se întâmple 
vr'o vătămare mai de semă, atâta numai 
ca să poți face proces de despăgubire. 
Trebue să aibî îndrăznelă și umilință, agi
litate și dre-care cultură, o sănătate de 
fer, răbdare și economie. înainte de tote 
economie! Nu e suficient a sci câștiga 
bani, trebue să te pricepi și la păstrare. 
Când îți vine ispita risipei, să te gândesc! 
la dilele de bătrânețe și să lași cheltuie
lile pentru timpul, când vei fi domn bur
ghez, care pote să-și permită a arunca o 
țigară, înainte de a o fi fumat. Fănă 
atunci să strîngi curelele. Restul îl scii...

Ucenicul: Nu sciu nimica! Ce mai e 
de făcut?

Betrânul: Să te însori!
(Va urma.) 

tat sunt și tot-odată constatându-se de
finitiv acest material statistic, să se pdtă 
lua ulterior mijlocele necesare, ca să se 
împedece emigrările, dat fiind, că emigră
rile constitue un pericol pentru economia 
câmpului din comitat.

Vice-spânul se identifică cu interpe- 
lantul și promite tot ajutorul în sensul 
propunerei!

Urmdză propunerea lui Dr. Meltzl, 
prin care se desaprobă obstrucțiunea și 
se cere de la guvern să restabildscă stări 
normale în dietă. Propunerea este cetită 
în tdte 3 limbile de cătră protonotarul 
Stroia. Apoi ia cuvântul însu-șl Dr. Meltzl 
și-și motiveză propunerea dicând, că obs
trucția nu formeză nici a 5-a parte din 
camera deputaților și că „este condusă de 
nisce capete needpte14 etc.

D-1 Dr. L. Bran de Lemenyi în nu
mele clubului român, face următorea de
clarație :

„ Onorată adunare municipală!
Situațiunea ndstră a Românilor din 

patria aedsta este de așa, încât nu avem 
motive a-ne alătura la propunerea făcută, 
ddr nu avem motive nici a lupta con
tra ei.

Ddcă guvernul domnului Szell din 
1 Maiu se află în starea așa numită ex 
lex, noi Românii, tocmai în urma măsu
rilor luate de guvernul Ungariei, de mai 
multe decenii ne aflăm în asemena stare, 
față de care și noi opunem resistență 
passivă.

Decă așa de tare se accentueză prin
cipiul majorității în favorul classelor pri
vilegiate, noi Românii ne putem provoca, 
chiar și în acest comitat, la adevărata și 
cea mai firescă majoritate a capetelor 
ndstre și a brațelor ndstre, căci princi
piul adevărat al majorității pretinde su
fragiul universal.

Oa popor asuprit, în referințele vi
trege, cari ni-s’au creat nouă Românilor 
în acesta patriă comună, pe care cu to
ții de-opotrivă o iubim, noi principial nici 
nu putem condamna necondiționat lupta 
resolută a minorității, chiar și cu arme 
extreme, față de-o majoritate cerbicosă.

OrI-carî ar fi tendințele și voințele 
acelora, cari au inițiat și au creat situa
țiunea de acum a țerei ndstre, noi Ro
mânii nu desperăm, că resultatul evolu- 
țiunei prin care trecem și a celora, cari 
pdte vor mai urma, va fi pdte spre binele 
patriei și a diferitelor popdre, cari la 
olaltă formeză națiunea ungară.

Din motivele acestea noi Românii 
din comitatul Sibiiului, ca și frații noștri 
din alte municipii, nu voim se luăm posi- 
ție positivă față de cestiunea sulevată, — 
declar deci în numele și Ia însărcina
rea clubului municipal român, că noi nu 
votăm nici pentru propunerea făcută, nici 
contra aceleia."

La votare au votat Sașii pentru pro
punerea lui Maltzl, dr Românii solidari 
identificându-se cu declarația lui Lemenyi 
s’au abținut de la vot.

Punctele 1—4 se primesc -unanim în 
sensul propunerilor comitetului permanent. 
Punct 15 (întregirea postului de fiscal co- 
mitatens): se alege ca fiscal comitatens 
Dr. Arnold Bbck, advocat. Pct 16: se pri
mesce propunerea, ca Dr. loan Miclea, 
pretor la Sas-sebeș, să se definitiveze în 
postul său. Pct 17 : Se alege, ca membru 
român de încredere în comisiunea pentru 
compunerea listelor juraților, directorul 
„Albinei44 d-1 P. Cosma. — Pct 18: Se 
primesce propunerea, ca tariful pentru lu
crările notariale să se mai studieze odată 
prin o subcomisiune de 5, între cari ca 
Români sunt Dr. Bran de Lemenyi, cu 
vot decisiv, er notarul Hențu cu vot con
sultativ. — Pct 24: Se dă odată pentru 
tot-dduna din fondul de disposițiune suma 
de 100 cor. pentru înființarea de stipendii 
la „Mensa academica" din ClușiO. Pct 44: Se 
declară comunele Săcel și Mag de comune 
mari și notarului V. Pop, la propunerea 
lui Dr. Comșa, se votdză salar de 1200 
cordne.

Cele-lalte puncte s’au primit tdte în 
sensul propunerii comitetului permanent.

V. K
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Comunitățile bisericesc! slovace.
(Urmare. 3.)

Școlele confesionale sunt catolice, 
ori evanghelice : ele sunt unica pavăză a 
culturei poporale. Decă însă parochul este 
raaghiaron, atunci și școlile acestea sd- 
mănă cu cele de stat, cu deosebirea că 
ele mai primesc pe de-asupra un colorit 
bisericesc. Așa învățătorul de la șcdla 
slovacă ev. confesională Carol Salva a 
fost suspendat de cătră autoritatea bise- 
ricdscă pe motiv de pretins „panslavism14. 
Salva editase un <^iar pedagogic și unul 
pentru copii precum și un calendar pentru 
popor. In acest calendar apăruse un ar
ticol scris de el sub titlul: „Fie-care Slo
vac este om". In acest articol corabătea 
proverbul maghiar, care dice: „Tot nem 
■ember" (Slovacul nu e om!) Și acest ar
ticol a servit drept pretext la suspen
darea lui.

Școlile confesionale, pe lângă că 
sunt inspectate de un inspector bisericesc, 
mai sunt inspectate și de cătră inspec
torul de stat. Acesta își îndrepteză t<5tă 
atențiunea asupra instrucțiunei în limba 
statului, căcî limba maghiară nu numai 
că e obiect obligător, der în limba acesta 
se predan și alte obiecte, cu deosebire 
istoria și geografia. In realitate școlile 
confesionale sunt școli utraquistice. După 
statistica din anul 1898/99 în 'cele 16 co
mitate locuite de Slovaci erau 4133 școlî 
primare, între cari numai 468 pur slovace, 
1195 slovaco-maghiare și 2476 pur ma
ghiare.

In Iulie 1902 ministrul Wlassics a 
dat o circulară, în care ordonă sever tu- 
tutor scdlelor, chiar și celor confesionale, 
se predea cu zel limba maghiară și anume 
■câte 18—24 6re pe săptămână, va să <Jică 
aprdpe tot timpul disponibil.

Putem dice așa-der că limba slovacă 
a fost isgonită chiar și din școlile confe
sionale, ultimul său refugiu!

A mai rămas de discutat tabloul cel 
mai întristător:

înțelepciunea maghiară vecinie treză 
a iscodit după lungă chibzuire mijlocul 
cei mai bun de desnaționalisare: să ia 
copiilor limba maternă, înainte ;de a o fi 
învățat chiar. La 1891 s’a adus o lege 
(Art. XV), prin care fie-care comună este 
obligată a înființa o grădină de copii (kis- 
dedovurî). Limba instrucțiunei este cea 
maghiară, dr copiii în etate de trei pănă 
la șese ani sunt obligați a frecuenta a- 
■ceste grădini' de copii. Numai aceia sunt 
dispensați ai căror părinți pot să arate 
că sunt în stare a da acasă educația pres
crisă pentru copii.

Ișî pdte închipui acum orî-cine ac
tivitatea unui preot în biserica seu șcdla 
slovăcescă! Un preot, care a absolvat un 
giranasiu maghiar și care în vidța lui n’a 
■cetit o evanghelie slovăcdscă, ori biblia 
seu catechismul slovăcesc. El vorbesce 
mai rău, decât un argat, căci acesta vor
besce și cântă totă diua slovăcesce, pe 
când preotul și-a perdut în școlă chiar și 
•cnnoscințele, ce le avea ca copil. Și to
tuși datoria preotului ar fi să caute calea, 
ce conduce la inimia poporului! El 
irebue să-i însuflețdscă pentru Dumnedeu 
și idealurile frumdse, să-i învețe noțiunile 
abstracte religidse și morale. Și decă ne- 
•imaginăm un asemenea preot fără cunos- 
•cința limbei, semidoct, prin școlile străine 
slăbit în inteligența sa, crescut în ideia 
de stat maghiară, care urăsce tot ce e 
■slovac, — înțelegem, că maghiarisarea 
.are consecunțe desastruose și în privința 
•morală.

In aceașî măsură maghiariseză și 
claustrele. Călugărițele sunt renumite de 
fanatismul și îngâmfarea lor față cu ele
vele slovace.

Istoricii bisericesc! au șters din căr
țile lor tot ce ar pute reaminti ceva, ce 
are legătură cu slavismul. In slovăcime a 
predicat sf. Metodiu; episcopul boem Voj- 
tech (Adalbert) a botezat pe principele 
Stefan si cete întregi de Maghiari, totuși 
despre acesta nici nu se amintesce în is
toriile bisericesc! maghiare. Câți-va preoți 
slovaci îmi povesteau, că au căpătat do- 

jană de la episcop, ddcă au botezat vr’un 
copil pe numele de Cyrill. Prea sfinția 
Sa n’avea nimica contra sfântului Cyrill, 
der nu putea tolera să li-se dea copiilor 
nume „panslaviste." Canonicul din Strigon, 
Komlossy — un renegat slovac — s’a 
mâniat fdrte odată vădând într’o biserică 
de la țdră icdnele sfinților Cyril și 
Metodie. „Pe sființii aceștia să-i ștergi 
d’aicl. NuȘtolerăm sfinți panslaviști 1“ a <jis 
d-1 cononic cătră paroch.

Preoții maghiari înlăturdză în mod 
arbitrar iconele acestor sfinți din bisericele 
slovăcesci și îi înlocuiesc cu sfinții Stefan 
și Ladislau, regii Ungariei.

Cum-că în asemenea împrejurări nu 
se pdte nasce o literatură teologică slo
vacă, este evident. A scrie slovăcesce este 
echivalent cu un grad potențat de „pan
slavism".

(Va urma.)SOIRILE DILE1.y
— 27 Maiîi v.

Alegerea de la Dobra. Sâmbătă, 6 
Iunie, s’a făcut alegerea de deputat pen
tru cercul electoral al Dobrei. Candidatul 
Dr. Aurel Vlad a întrunit 256 voturi con
tra a 204 voturi, ce s’au dat pentru can
didatul guvernamental Dr. Farkas Bela. 
Candidatul Dr. A. Munteanu s’a retras în 
decursul alegerei. „Libertatea" din Oreștie 
spune, că președintele alegerii Simon 
„s’a purtat în chip perfect de corect și 
cinstit". Intre alții și 36 primari comu
nali au votat pentru Dr. Vlad.

Esamenul de maturitate cu studen
ții de la gimnasiul din Blașiu s’a ținut 
— scrie „Unirea" — în 2—9 ale curentei, 
sub presidiul directorului suprem Kuncz 
Elek, fiind comisar consistorial canonicul 
Ales. Uilăcanu. Resultatul e următorul: 
Dintre 44 elevi înmatriculați în cl. VIII, 
au căijut la esamenul de clasă 5, au ve
nit de airea 6, s’au retras 1, s’au anunțat 
la verbal 44, din aceștia au fost declarați 
de maturi cu eminență 3, anume: Duma 
Ioan, Pop Septimiu și Rus Alesandru; ma
turi cu bine 10: Esca Aurel, Pulicea Vas., 
Ghelner Ales,, Macaveiu, Andreii!, Moldo
van Mih., Oțoiu Adrian, Predea Vict., Ro
man loan, Trufaș Patr. și Viciu Vasilie,— 
maturi, 22, relegați la repețirea esamenu- 
lui după 3 luni 6, pe 1 an 3.

Logodnă. Aflăm cu plăcere, că în 
diua sf. Constantin și Elena d-șdra Elena 
V. Orghidan fiica d-lui Vasilie Orghidan, 
comerciant în Bucuresci, s’a logodit cu 
d-1 Vasile I. Stănescu inginer tot acolo, 
fiiul d-lui comerciant Tache Stănescu din 
Brașov. Felicităm călduros pe tinerii lo
godiți și pe părinții lor.

„Craiu nou". Reuniunea de cântări 
„Armonia" din Cernăuți a representat mai 
deunădi opereta „Craii! nou" a lui Ciprian 
Porumbescu. Cu acâstă ocasiune membrii 
reuniunei, în număr de vr’o 65, s’au foto- 
grafat într’un tablou, grupați, în costume 
național, în jurul conducătorului lor T. 
cav. de Flondor. Diarul „Das interesante 
Blatt" din Viena publică în ultimul său 
număr acest interesant tablou.

Grindină. In Leta-mare, comitatul 
Bihorului, a bântuit dî’ele acestea o mare 
tempestate cu grindină în mărimea ouălor 
de găină. Grânele, săcările, cucuruzul și 
viile au fost total nimicite. Ast-fel de 
tempestăți se semnaleză și din alte părți 
ale țării.

Deces. loan Piso, fost senator și că
pitan de poliție în Sebeșul-săsesc, a în
cetat din vieță după grele suferințe în 
Sibiiu.

„Pliotoplasticnni", acest institut de 
artă, instalat în Strada Porții nr. 16 
(Brașov) atrage dilnic număros public vi- 
sitator, care doresce să-și îmbogățescă cu
noștințele geografice, etnografice și isto- 
rico-culturale. In fie-care săptămână visi- 
tatorilor li-se oferă plăcute momente de 
distracție și de a-se delecta în privirea a 
50 vederi splendide. Vederile se disting 
prin o absolută claritate și îșl ajung per

fecția prin întrebuințarea unui practic me
tod de iluminare. Săptămâna trecută s’au 
putut vedea 50 vaderi din Triest și Pola. 
Săptămâna aedsta (de la 7—13 Iunie) ve
deri din Norvegia (50), peisagii și pers
pective admirabile. Ele au o influență cul- 
tivătdre asupra visitatorului și mai ales 
asupra tineretului, căci ne redau o copie 
fidelă după natură, distingându-se prin 
plasticitate și claritate.

Prima reuniune pentru înzestrarea 
fetelor și copiilor, fondată în anul 1863 în 
Budapesta, în luna lui Maiu 1893 au în
cheiat din nou contracte în suma de 
1,256.200 și s’au plătit premii de zestre 
67,330 cor. 63 bani. De la 1 Ianuarie pănă 
31 Maiu 1903 s’au asigurat în valdre de 
5,589.400 cor. și suma plătită ca premii 
pentru înzestrare 321,087 cor. 38 bani.

Timișora, 6 Iunie n.
Noul episcop al Aradului P. S. S. 

Ioan I. Păpp, adi a trecut prin Timișora 
spre comuna Monoștor (între Lugoșiil și 
Făget),’unde mâne va sfinți biserica.

Deși nimeni nu a fost avisat oficios 
despre aedstă călătorie, zelosul protopop 
al Timișdrei Dr. Tr. Putici, aflând numai 
cu 48 de ore înainte, ca din întâmplare, 
despre acestă călătorie și despre trecerea 
d-lui episcop prin Timișăra, a trimis avis 
în tote părțile din apropierea centrului, 
precum și inteligenței din Timișdra, și 
atâta a fost de ajuns, ca să i-se facă 
episcopului o întâmpinare neașteptat de 
succesă, la gara din Timișdra.

Aprdpe întrega învățătorime și preo
țime din apropiere, apoi inteligența din 
Timișdra și popor,] numeros s’a aflat la 
gara losefin la ora 1'35 diua, când a sosit 
trenul de la Arad și a bineventat prin 
graiul d-lui protopop Putici pe noul epis
cop în termini bine simțiți și călduros. 
Prea S. Sa plăcut surprins și emoționat 
a răspuns cu multă afabilitate, mulțămind 
pentru întâmpinarea neașteptată și bine
cuvântând. După astea aprdpe întreg pu
blicul a stat în sala de primire pănă la 
ora 2'10, când trenul a plecat spre Lugoș, 
între însuflețite urări de „să trăiescă".

Pe cât de lăudabilă este atențiunea 
și viul interes al protopopului față de su
periorul său, pe ’ atât de regretabilă este 
lipsa de tact și de bună cuviință a unora 
dintre inteligenți. Să mi-se permită a-le 
aduce aminte, și din acest incident, de 
regulele bunăcuvinței cu astfel de oca- 
siuni. Nu se cuvine, ca la astfel de oca- 
siuni, să se presente în costum de stradă 
seu de lucru, căci asta o fac numai ome- ( 
nii, cari din întâmplare se află și ei în 
fața locului, der nu cei ce vin anume ca 
să întâmpine.

Cei dintâiîî trec ca dmenî gură-casă, 
era cei din urmă manifestă tocmai con
trariul de la ceea-ce voesc: desprețuesc 
pe cel ce voesc a-1 distinge seu onora. 
Și mai ales atunci este acest lucru con
damnabil, când el se întâmplă în vederea 
publicului străin, care la rândul său nu 
face nici-odată astfel de greșeli făță de 
regulele etichetei.

dmenii noștri se caracteriseză înșiși 
prin astfel de ținută. Ei află la tote scu
zele lor: ba că nu am avut timp, ba că 
e pldie ori vânt, ba că tecă ori pungă.

Despre noul episcop și despre pre
sentarea sa esteridră, nu vă pot scrie, de
cât că e — om nou în înalta sa chemare 
și demnitate. Și nu e lucru ușor, ca un 
om, pe care mai eri alaltăeri l’ai cunoscut 
într’o chemare subordinată, să-l vedi, cum 
se <jice, peste nopte urcat pe un pedestal 
așa de ’nalt, de pe care el are se insufle, 
ba chiar să impună respect publicului nu
meros,

Bunăvoință are, —decă ’și va câștiga 
și sfetnici înțelepți și curați la inimă, nu 
ca ce-i ce-1 întâmpină și găzduesc la Mo- 
noștor, atunci bunăvința ’i va ajuta la 
învingerea tuturor greutăților și la st6r- 
cerea respectului din tdte părțile.

Doresc noului episcop, călătorie fe
ricită de astă-dată, și o recoltă strălucită 
în chemarea sa.

Goresp.

„Figaro^ și republicanismul.
In urma persecuțiunilor deslănțuite 

în Franța contra călugărilor, chiar și unele 
diare de importanță universală, cum e 
„Figaro", s’au indignat, timbrând drept 
atentate asupra libertății măsurile arbi
trare ale guvernului. încă și mai mult: 
„Figaro" trage conclusiunl defavorabile 
chiar republicanismului lăudat de mulți 
drept cea mai perfectă formă de guver
nământ. Numitul (jiar publică în numărul 
său de la 4 Iunie curent un prim articol 
semnat de Iules Roche întitulat „Apolo
gie pour M. Combes", din care estragein 
următdrele:

In învălmășala de prostii, de vio
lențe, de brutalități și tot felul de aten
tate îndreptate contra libertății, rațiunei, 
justiției, in care ne aflăm, aceia, cari se 
jeluesc, ori se iritdză, se ldgă de d-1 Com
bes. Ei au mare nedreptate.

Acest ministru, despot ca un Turc, 
nu este o causă, ci este un efect. El este 
un product fatal, în două sensuri ale cu
vântului : stricăcios și inevitabil. Ddcă ar 
dispărd în aedstă seră, răul tot n’ar dis
părd, pentru că răul nu residă în cutare 
seu cutare om : ci. în sistem.

Noi nu trăim sub un tiran, ci sub 
tirania par excellence, tirănia model, inte
grală, neobosită, indestructibilă.

Nerone, Heliogabal se obosesc, se 
calmeză cel puțin pentru câte-va ceasuri. 
Ei pot fi uciși.

După Viteliu cel murdar și feroce, 
masacrat și tîrît la geraonie*)  pdte să 
vină un Vespesian înțelept, care restabili 
norocul imperiului și nici odată n’a opri
mat un singur cetățen.

Tirănia pe care o îndurăm noi — și 
în care d-1 Combes nu e decât un semn — 
nu pdte, de cât să se mai agraveze în vii
tor, cum s’a agravat mereu începând cu 
nascerea sa, pentru-că așa este desvolta- 
rea regulară și firescă a regimului nostru 
politic.

Și ce este acel regim?
De sigur, nu este monarchia: dom

nia unui singur om, ci este domnia a trei 
sute de senatori și a cinci sute opt deci 
și șepte de deputațf. Insă acești opt sute 
opt (leci și șepte sunt mai puternici, de 
cât putea fi vr’o dată unul singur.

Ceea ce este înfricoșat în Monarchie, 
nu este Monos, ci Archia; așa der în „Po- 
lyarchia“ nostră nu găsesc! mai puțină 
Archie, decât sub Ludovic XIV seu Na
poleon I. O găsesc! însă multiplicată pro
gresiv prin numărul acelora, cari o exer- 
cieză, este Archia la a 887-a potență, în tot 
ce ea posedă periculos și în nimic din 
acea ce pdte ave salutar."

Etă nisce cuvinte fdrte instructive 
pentru toți cei ce pdte și la noi vor fi 
nutrind ilusiuni față cu polyarchia repu
blicană.

De altmintrea cu sistemul represen- 
tativ corupt de adi, chiar și în monar- 
chiile, unde se lasă prea mare libertate 
„parlamentarismului"... nu prea e mare 
deosebire.

—. st. —*- *

Sibiit!, 8 Iunie. Conclusul adus 
în adunarea de la 16 Martie a co
mitatului Sibiiu, prin care avend în 
vedere, că limba protocolară a co
mitatului pe lângă cea maghiară, 
este și cea germană și română, s’a 
votat publicarea Ziarului comitatens 
în tote trei limbile, a fost anulat de 
cătră ministrul de interne. In mo
tivare se invdcă „normalul44 destinat 
pentru cjiarele comitatense, în care 
este stabilită limba maghiara și se 
susține, că legea de naționalități invo
cată la aducerea acelui conclus, nu 
pdte fi invocată ca motivare.

—A apărut tomul I. din „Novei e“ de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoridre frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. Se pdte pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

*) Gemoniae, la Romani, locul destinat pen
tru supliciul criminalilor, unde li-se expuneau cor
purile. — Trad.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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» R o m a n a «
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei. A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana14, dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea, ei originală,. Cu-o in
troducere („în loc de prefață14,; de Tunaml 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja, o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana11, unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 60 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s'a dat în Brașov cu ocasiunea acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei14. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei14.

Autorul broșurei esplică „Romana6 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana14 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului ou multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei14 cu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana'"1 se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 5 Iunie 1903.

Nr. 4501 — 1903.

Mesura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 ' 50

fl Grâu mijlociu . . . 13 30
yț Grâu mai slab . . . 12 80
n Grâu amestecat 9 40
yy Săcară frumosă. . . 8 —
n Săcară mijlociă. . . 7 90
yj Orz frumos .... 7 10
n Orz mijlociu. . . . 7 —
n Ovăs frumos. . . . 5 20
71 Ovăs mijlociu . . . 5 —
71 Cucuruz .................... 9 40
n Mălaiu (meiîi) . . . 8 —
yy Mazăre......................... 16
71 Linte........................ 16

Fasole......................... 14 —
Sămânță de in . . . 16 —

71 Sămânță de cânepă . 7 20
Cartofi......................... 2 —

71 Măzăriche................... — —
1 kilă Carne de vită . . . — 96

71 Carne de porc . . . 1 12
n Came de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 40
11 Său de vită topit . . 62
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este un Teint, delicat aib și fin, 
și o față fără pistrui și pete. Spre a 
obține acesta să se spele în fie-care 
di cu §. A F II M li a

„LilienmilGliSBifB a Ini Bergmann'*
(Marca: 2 mineri.)

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

Se cnjietă bucata, cu Is aia s,
Ss Teutsch «V Tariier și la farmacia 

lui Roîh în Brasov.
9—»0(930)

La prea înalta poruncă a

•V

g

§

referit,ore la încassarea dării pentru drn- 
murile de comitat și arnncurilor comita- 
tense și comunale, și a taxelor de apă 

pe timpul stării de ex-lex.
Exelenția Sa Domnul Ministru 

de finanțe reg. ung. din causa stării 
de ex-lex a sistat încassarea dării 
statului pe cale executivă.

De 6rece însă aruncurile comi- 
tatense și comunale nu se votâză de 
dietă, și basa de drept la încassarea 
acestora nu depinde dela inaptitudi
nea de funcționare a dietei, și arun
curile preste tot nu servesc scopuri
lor statului, de aceea darea și arun
curile comitatense și comunale și ta
xele de apă trebuesc plătite și pe 
timpul stării de ex-lex.

Dreptaceea P. t. public solvent 
de dare se provbcă prin acesta, ca 
pentru încunjurarea esecuțiunei se și 
plătbscă în termin de 8 cțile, dela 
apariția acestei publicațiuni în foile 
locale, la cassa de dare orășenâscă, 
tote aruncurile scadente până în pre
sent și anume: darea pentru drumu
rile de comitat, aruncurile comita
tense, darea pentru șcblă, aruncurile 
comunale, răscumpărarea obligamen- 
tului pentru lucrări publice și taxele 
de apă.

Brass6, 4 Iunie 1903.
995,1—1. Oficiul de dare orășânec.

a XXXV Loto- AL rte do stol o. r
pentru scopuri de binefacere a părții austriace.

LOTERIA acesta 
unică în Austria legal concesionată, 

conține: flS.SOT «âștigairă în Isanî gata 
—- --------------- Suma d.e corone ftQ6988Oa

CâșOgnă principal

ZOOsSOO Cor6ne bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 18 Iunie 1903.

..........—= Un los costă 4 corone. ... ■....=
Losuri se capătă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. Colectanți de loterie, Trafic!, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

_ " se trimit franc®. 
Dela Direcția «e. r. a loteriei.

Secția loteriei de stat. U

Sz. 4036—1903.
tlkv. • .

Arveresî hirdetmăhyi kîvonat.
A fogarasi kir. jărâsbirbsâg mint telekbnyvi hatosâg kOzhirră teszi, 

hogy Serbân Gedeon s târsai vbgrehajtatonak Purdu Juon vegrehajtâst 
szenvedd elleni 400 kor. — filler tbkekbveteles es jârulekai irânti văgre- 
hajtăsi ugyâben a brassoi kir. torvânyszek (a fogarasi kir. jărâsbirdsâg) 
teruletdn levfi, Rukkor kozseg hatârân fekvb a rukkori 15. sz. tljkvben
foglalt a vâgrehajtâst szenvedâ nevân â!16 A f
27, 28 hrsz. egâsz fekvbre 331 kor. 158 hrsz. egesz fekvâre 27 Kor<

784 n 77 17 18 77 869 71 n 57 26 71

1322 n 77 77 15 77 1776 77 77 77 15 77

1814 n 77 71 11 71 1835 77 13 n

1990 17 77 15 33 71 2053, 2126 „ W 71 33 n
2167 n 73 71 32 7? 2552 W 71 77 65 17

2820, 2821 „ 71 71 46 51 3082 71 11 71 41 77

30. 5 n 77 11 12 71 4158 71 51 57 3 77

4815 n 77 15 6 11 4562 11 71 »1 22 77

4569 r> 77 r 19 n 4834 17 77 2 71

4843 77 71 2 5128/2 17 n 71 3 77

5182 57 77 77 4 17 5531 51 7? V 8 77
5618 11 7) 77 9 n 5641 11 57 57 6 51

5945, 5946 „ n 77 9 71 6302 51 71 16 77

6308 77 77 11 9 17 6393 77 71 2 77

6398 îl 7) 11 3 71 6495 11 11 77 2 17

7162 17 11 57 9 77 7252 71 71 7? 14 17

7412 77 71 51 24 11 7440 71 W 55 24 77

7639 77 77 17 12 77 7836 77 77 » 6 n-

8069 77 71 77 3 17 8362 77 ?1 4
8372 n 77 77 2 17 8431 11 71 M 5 77

8551 77 71 6 » 8561 57 71 55 8 n

9009 W 11 57 18 9214/1 71 5? 77 12 n

a 4429, 4430 hrsz. egbsz fekvore 58 koronâban, Osszesen 1048’8 koro- 
nâban ezennel jnegâllapitott kikiăltâsi ârban elrendeltetik 6s hogy a fen- 
nebb megjeldlt ingatlanok az 1903 evi juliiis ho 18-ik napjăn delelott 9 
orakor Rukkor kbzseg hâzânâl megtartando nyilvânos ârverâsen a meg- 
âllapitott kikiăltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881 novem. 1-bn 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelâlt bvadâkkbpes ertekpapirban a kikul- 
dott kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa ârtelmeben a 
bânatpenznek a birbsăgnâl elâleges elhelyezeserbl kiâllitott szabâlyszerîi 
elismervenyt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1903 evi âprilis ho 24-ik napjân.
A kir. jbirosăg, mint tiknyvi hatosăg.

987,1-1 kir. albird.
NĂDUDVARY,
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BSrașnv, TergnI Iesnlnâ Mr. IB®.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
telul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta ori-cev 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

RouveAsloy in Iotă -măzime-a-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. prețuri-cureȘe și diverse 

BILETE DE INMORMENTARL 
se primesc în biurouî

C-r,

O)

XL 
vA

O

te

mPRÎMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATVTZL

FOI PmDICB.
BILETE DE V1SITĂ

DIFERITE FORMATE.

PR0GW4EELEGASTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- Sg 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugăm a le adresa la O-

Tipografia A. MUKEȘIANU, Brașov. ||

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


