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Este o urmare fîrescă a situa- 
țiunei interiore politice în Ungaria, 
că se folosesc tote ocasiunile, fie 
potrivite ori mai puțin potrivite, și 
tote evenimentele, chiar și cele mai 
neînsemnate de cătră ambele tabere, 
obstrucționistă și a'ntiobstrucționistă, 
pentru a pleda în favorul vederilor 
și a causei fie-căreia din ele.

Firesce, că oposiția koșuthistă 
este cea mai nealegetore în esploa- 
tarea a tot ce e posibil și imposibil 
împotriva celor dela putere. Și 
cum-că a adus’o destul de departe 
cu tactica, șiretlicul și terorismul ei, 
o dovedesce cașul petrecut în con
gregația comitatului Pesta. Aici li-a 
succes oposiționalilor de a câștiga 
pe aderenții guvernului, ca s6 vo
teze împreună o resoluțiune, prin 
care se declară, că comitatul înso- 
țesce cu simpatiile sale postulatele 
militare ale oposițiunei, „ce s’ar în
temeia pe legea pactului de la 
1867u, precum și lupta ei pentru 
compensațiunT naționale. Acesta ho- 
tărîre a surprins firesce neplăcut pe 
guvern și pe cei din fruntea arma
tei și-șî vor fi gândit, că puțină im
portanță se va da manifestațiilor 
puse la cale de cătră fișpanii din 
provincie, d6că acolo în centru, în 
primul comitat al Ungariei, oposițio> 
nalii mână ’n mână cu guvernamen
talii protestâză în contra proiecte
lor militare.

Intr’aceea nici contrarii obstruc- 
țiunei nu stau cu manile în sîn. Deu- 
nă<h s’a folosit și ministrul comun de 
resboiu al monarchiei nostre de oca- 
siunea, ce i-a dat’o un colaborator 
al clarului banffyst „Magyar Sz6“, 
mergând la densul se-1 interwieveze, 
— și a făcut față cu acesta nisce 
declarațiuni, ce au avut de scop a 
contribui la liniștirea spiritelor ați- 

țate de oposițiunea maghiară contra 
armatei.

Cetitorii noștri cunosc deja cu
prinsul acestor declarațiuni. Ele cul- 
mineză în doue momente principale. 
Mai întâiu ministrul de râsboiu cav. 
de Pitreich a vrut se demonstreze, 
în convorbirea ce a avut’o cu c|ia- 
ristul maghiar, că în instituțiunea 
armatei comune nu se găsesce nimic, 
ce ar fi dușmănos Ungurilor, căci 
spiritul armatei nu pote fi altul, de
cât gândul, voința și sentimentul 
monarchului, a supremului beliduce, 
6r acesta, când conduce armata, 
cugetă, doresce și simte întotdâuna 
în spiritul legilor dela 1867, ce le-a 
sancționat. Al doilea; general de Pi
treich a voit se dovedâscă. că po
porul maghiar nu e dușman armatei 
comune, cum se crede și se vor- 
besce, ci că din potrivă el mbesce 
armata.

Și este interesant și semnifica
tiv tot-odată, că pentru întărirea afir- 
mărei sale din urmă ministrul de 
rSsboid a adus ca esemplu espe- 
riența, ce a făcut’o personal în — 
Transilvania. Aici s’a convins el, că 
Ungurii, ca și conlocuitorii lor Ro
mânii și Sașii, iubesc armata. Eată 
din cuvânt în cuvânt ceea ce a c|is 
d-1 de Pitreich:

„înainte cu doi ani statul ma
jor general s’afia în Transilvania. 
Și eu am fost acolo. Eram cu totul 
34 inși, și pot se-țl spun, că am 
fost primiți în tote cercurile socie
tății atât de călduros și am fost 
îmbrățișați cu atâta iubire, încât 
când ne aflam între noi judecam 
ast-fel: Decă monarchia nostră din 
vr’o parte ar fi amenințată de un 
pericol, putem fi fericiți în cons- 
ciința, că tâte păturile poporațiunei, 
atât în Austria cât și în Ungaria 
vor fi la daltă. In Transilvania am 
esperiat la Sașii și Românii, cari lo- 

cuesc acolo lângă Unguri, aceeași 
iubire pentru armată ca ia Unguri. 
Noi soldații am fost petrunși de 
simțul că suntem uniți toți la olaltă44.

Atestatul acesta, dat poporațiu
nei ardelene și a parte și Români
lor de cătră însuși ministrul de răs- 
boiO, este to-todată un răspuns, 
—de sigur neintenționat, căci d-1 de 
Pietreieh a asigurat, că nu vrea se 
facă politică, că e soldat și lucră 
numai pentru armată—dat acelor șo- 
viniștl din tabera obstrucționistă 
și guvernamentală, cari mereu ne 
acusă, în deosebi pe noi Românii, 
că am ave tendențe subversive în
dreptate în contra integrității mo
narchiei.

Situațiunea politică în interiorul 
țării nu s’a schimbat în <jilele din urmă. 
Ministrul de honvedi baron Geza Fejervary 
a fost primit Luni într’o lungă audiență 
de cătră Majestatea Sa monarchal. Timp 
de două bre Fejervary a raportat Suve
ranului asupra situațiunei politice și a 
fasei în care se află adî raporturile parla
mentare din Ungaria. Unele (fiare cred a 
sci, că Majestatea Sa înainte de a pleca 
la Ischl, are să cheme la Viena pe mai 
mulțî bărbați politici marcanți maghiari, 
ca să se sfătuăscă cu ei asupra modalității 
de descurcare a stărilor mult complicate 
prin atitudinea obstrucționiștilor.

De altă parte se urmezi în dietă 
desbaterea asupra raportelor ministrului 
president privitdre la starea de ex-lex. 
Dilnic se ridică deputațî din oposiția es- 
tremă, declarând, că ori-ce ar face gu
vernul și ori-câte jertfe ’i va costa, ei nu 
vor vota nici indemnitate budgetară, nici 
proiecte militare, câtă vreme nu li-se vor 
împlini măcar o parte din cele mai prin
cipale „pretensiuni naționale14 referitdre 
la armată.

Pentru guvern e de rău augur fap
tul, că comitatul Pestei a luat în ședința 
sa de alaltă-eri tmanim decisiunea, de a 

saluta cu însuflețire și de a aproba lupta 
oposiției pentru „drepturile naționale14, 
adecă: limbă de comandă maghiară, per
mutarea ofițerilor supuși ungari în regi
mentele din Ungaria, întrebuințarea stin
dardului maghiar și a emblemei maghiare 
în armată. Hotărîrea acesta a indispus 
nespus de mult cercurile guvernamentale.

Adunare de alegători la Topo- 
lovețul mare. Pe Dumineca viitdre d-1 
Iosif Gall și soți a convocat o adunare 
electorală la Topolovețul-mare. Apelurile 
de convocare sunt tipărite în 4 limbi (un- 
guresce, nemțesce, românesce și sârbesce) 
și adresate „on. alegători ai partidei libe
rale din cercul electoral Recaș“. Scopul 
adunării este, cum se (fice, a lua posiție 
în contra deputatului acestui cerc Dr. 
Adolf Lendll care a deșertat din șirurile 
partidului lui Szell și pentru a căruia ale
gere s’a fost întrepus la timpul seu așa 
de mult d-1 Gali.

„Drapelul14 din Lugoș, înregistrând 
scirea acesta, se miră, că după teoriile 
constituționale ale d-lui Gali ar esista și 
alegători români aparținători partidului li
beral. Trece însă cu vederea un lucru, 
că d-1 Iosif Gall și soțî n’au convocat 
pe alegătorii români, ci au convocat nu
mai colectiv pe alegătorii „partidei libe
rale14 din cercul Recaș. Nu pote fi der 
vorba aici de alegători români, ci cel mult 
de alegători liberali-guvernamentali, cari 
vorbesc — după-cum se dice în rubricele 
oficiale — cu predilecțiune limba română. 
Așa-der încă odată, nu e vorba aici de 
Români, ci numai de „alegători maghiari14. 
Ne pare rău, că d-1 Iosif Gall, ale căruia 
sentimente bune față cu neamul seu ni
meni nu le pdte contesta, vine se subscrie 
o ast-fel de „teorie constituțională14—vorba 
„Drapelului14.

Am accentuat acestea în legătură cu 
observarea confratelui de la Lugoș, pen- 
tru-ca se marcăm din nou pănă unde a 
ajuns d-1 Iosif Gall în activitatea sa na-

FO1LETONUL „GAZ. TRANȘ“.

In sera de Rusalii.
De Henri Laved an.

(Urmar e.)

Ucenicul: Atâta îmi mai trebue! Se 
die „vai de noi!u în loc de „vai de 
mine /“

Betrânul: VorbescI ca un nătântoc. 
Decă scii se-ți alegi o nevastă, care ’ îm- 
părtășesce gusturile ndstre, care ne ajută 
la meserie, atunci din contră o să ne fie 
de sprijin.

Ucenicul: Ei cum? Femeile nu sunt 
bune de nimica.

Bătrânul: Ascultă! Decă nevasta ta 
va sci umbla bine cu acul, va câștiga 
bani cu fasonarea și eârpirea hainelor de 
cerșitori. Aceste haine și pălăriile pe cari 
le căpătăm de pomană, trebue să le mur
dărim, tăiem și rupem întâifi. Nevasta ta 
va pute se le facă tdte acestea, ddcă va 
ave spiritul vocațiunei nostre. La acesta 
se cere multă dibăcie și artă. Decă va 
ave voce, ea va pute ține și șcdlă pentru 
cântăreții vagabundi, spre a-i învăța să 
tremoleze glasul, să dea tonuri guturale, să 

verse lacrămî în melodia, ce o vor cântai 
încât tote bucătăresele să plângă, când î 
vor audi.

Ucenicul: Vase dică ar pută se facă 
trebă nevasta?

Betrânul: E hei! Nu numai o trdbă 
seu două. Sunt sute și mii de treburi, pe 
cari le-ar pute face. Ea pdte se facă pe 
femeia din omnibus, care plânge, fiind-că 
i-au furat portmoneul cu 100 franci. Ce 
nenorocire! Banii de menaj pentru o 
lună 1 O să mă omore bărbatul! etc. Ea 
va fi nenorocita mamă, care și-a per- 
dut tocmai în acest moment copilașul. Vai! 
un copilaș blond, drăguț, în etate de pa
tru ani, îmbrăcat așa și așa, cu un chipiu 
roșu în cap... Și în urmă, ceea ce va fi și 
mai interesant și mai profitabil, așa (ficând 
dessertul de la tote, ea va servi și de cu
tie de scrisori...

Ucenicul: Nu înțeleg. Ce-i asta!
Betrânul: Asta-i o femeie, care vinde 

flori și stă pururea la același colț. Lumea 
din Paris scie, că o astfel de femeie e 
dibace și discretă.

Ucenicul: De unde scie lumea?
Betrânul: De unde scie? Treba ei! 

Destul, că scie. Și apoi va veni un tînăr 

frumos și se va opri la dânsa, îi va pune 
în mână un franc și îi va da o scrisore 
dicând: „Acdsta ai s’o predai unei dame 
blonde, care te va întreba: „Ai cicdre?“

Ucenicul: Am înțeles. Asta trebue 
să fie' bună afacere. Adevărat, sunt încă 
cam tîner pentru însurat, der în sfîrșit se 
vedem. Atâta numai, că o femeie, care să 
fie destul de vițidsă, ca să facă tdte cele 
de mai sus, nu se găsesce pe tdte po
tecile.

Betrânul: Se găsesce, se găsesce.
Ucenicul: De pildă?
Bătrânul: La agentură! Agentura 

este o instituție, care tdte le mijlocesce: 
franci, fete mari: fecidre său nefecidre, 
mame, copii în fașe seu adulțî, animale, 
câni, maimuțe, haine, pantaloni numai pen
tru un picior, jachete numai pentru un 
braț, mâni artificiale, cârji, picidre de lemn, 
instrumente, flașnete, harmonice, aici gă
sesc! ce vrei, nimic nu lipsesce. Te conduc 
la mijlocitorul de căsătorii și în cel mai 
scurt timp vei ave ce dorescl.

Ucenicul: Bravo ! Sunt de acord. Când 
mergem ?

Betrânul: Te-ai înfiierbîntat, hai? 
Așa-i tinereța!

Ucenicul: N’ara pute se mergem în 
astă-seră ?

Betrânul: Ce-ți trece prin minte ? A<fi 
e închis. A<fi e serbătdre, fiule. Adi sunt 
Rusaliile... sărbătore mare. Pentru încas- 
sări, firesce, nu prea favorabilă serbătdrea 
acesta...

Ucenicul: De ce ?
Betrânul: Ah! N’aș putd să-ți spun. 

Pdte fiind-că e serbătdrea duhului sfânt, 
care nu prea este popular... Este mai mult 
serbătdrea învețaților... Cu totul altfel e 
la Crăciun, la Florii, la Pasci. Ah! atunci 
ne merge bine. Acelea sunt sărbători cu 
adevărat creștinesc!.

Ucenicul: Va să dică o sărbătdre este 
mai bună decât alta? Ce însemnătate are 
aedsta ?

Betrânul: Tote își au însemnătatea 
lor. Mutra, ce o faci, gestul; vorba ce o 
pronunți, colțul unde stai, tdte sunt de 
importanță. Sunt locuri... ca la pescuit, 
unde pescele întotdeuna se prinde, pe 
când în altele stai cu undița ceasuri în
tregi și nu vine măcar unul.

Ucenicul: Cari sunt locurile cele mai 
bune ?

(Va urma.)
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țională. inaugurată cu programul „Viito
rului", pe oare și l’a cioplit și chsa după 
plac din programul partidului nostru na
țional. Unde a ajuns, dicem, în cariera sa 
de deputat și magnat, părăsind odată pos
tul cel sigur și tare al principiilor și pos
tulatelor nostre naționale, sigilate cu sân
gele fiilor națiunei nfistre.

Din Lugoș se telegrafeză biroului 
telegrafic unguresc din Budapesta, că în 
sinul partidului național român din Oaraș- 
Severin s’ar fi pornit o mișcare cu scop, 
ca la viitfirele alegeri dietale generale să 
trecă pe terenul activității. Românii ar 
conta în cașul acesta la sprijinul „pan- 
germanilor".

Scirea acesta are necesitate de con
firmare. Nu ne îndoim, că se vor afla și 
printre Românii din Caraș-Severin de 
aceia, cari privesc cu gura căscată la mi
nunile ce le fac cei de la Orăștie. Din 
întâmplare însă se găsesc între Bănățenii 
noștri și bărbați, cari cugetă mai adenc 
și văd cevași mai departe. Noi credem, 
că tfită soirea acfista e, pentru acum cel 
puțin, numai o invențiune a reporterilor, 
cari nu mai au ce să raporteze, și pfite că 
se întîlnesce cu dorința ce domnesce în 
cercurile guvernului, de a scote odată și 
pe Români din resistența lor.

Din „Reiclisrath.". In ședința de 
alaltăeri a „Reichsrath“-ului, o nouă dis- 
cuținne a avut loc în cestiunea croată, 
provocată de moțiunea de urgență a de
putatului dalmat Borcic, invitând guver
nul să esplice causa neprimirei deputațiu- 
nei croate. Deputății dalmatini Borcic și 
Bianchini au reproșat cu violență minis- 
trului-president Koerber atitudinea sa de 
aperător al brutalităților Banului. Herold, 
Ceh tinăr, a venit în ajutorul Slavilor de 
la sud, asigurându-i de simpatiile Cehilor

Koerber a dat un răspuns identic ce
lui de mai dilele trecute, spunând că gu
vernul austriac nu se pfite amesteca în 
afacerile interne ale unei țări, care de
pinde de cordna sf. Stefan.

Vorbind despre evenimentele din Lai
bach, președintele consiliului a declarat, 
că nici odată nu a provocat pe Sloveni, 
der că a respins numai atacurile deputa- 
ților lor contra armatei și a administrației.

„Reichsrath"-ul a admis urgență asu
pra părții din moțiune relativă la o an
chetă judiciară asupra exceselor comise 
la Laibach de administrație.

Comitetul din Sofiia contra Ru
siei. Alaltăeri după amiadi s’a ținut un 
meeting macedonăn în Sofia. Asistau mai 
multe mii de persone. Profesorul Mihai- 
lowsky a atacat cu violență pe Rusia. El 
a dis, că'misiunea lui Naciovici la Constan- 
tinopole și politica guvernului în chestia 
macedonenă, nu vor împiedeca pe Mace
doneni, ca să încerce tdte mijldlele pentru 
îmbunătățirea situației din Macedonia. Mi- 
hailowsky a sfîrșit îndemnând pe Mace
doneni se lupte strîns uniți contra duș
manului lor secular.

Restaurarea mănăstirei din Sinaia.
Duminecă s’a făcut tîrnosirea mănăs

tirei din Sinaia, care a fost restaurată. 
Regele și Regina și principii moștenitori 
au luat parte la actul solemnei, de ase
menea un forte număros public venit anume 
spre acest scop. Erau de față și miniștrii 
D. Sturdza, Costinescu, Vasile Lascar, 
Ionel Brătianu, Spiru Haret, casa civilă și 
militară. Sosirea suveranilor fu salutată 
cu respect de lumea îngrămădită în jurul 
mănăstirei. La întrarea îo biserică Suve
ranii și principii fură întîmpinați de I. P. 
S. Sa Mitropolitul primat și de miniștri. 
Serviciul divin fu oficiat de Metropolitul 
primat încunjurat de clerul mănăstirei.

Despre lucrările de restaurare „Jurna
lul" aduce următorele amănunte:

Eforia spitalelor civile a însărcinat 
acum cât-va timp pe d-1 architect G. 
Mandrea să restaureze mănăstirea Sinaia.

Se cerea ca acfistă biserică să fie 
reconstruită în stilul bisericelor clădite 

sub domnia lui Ștefan cel mare. In acest 
scop d-1 Mandrea, s’a dus prin Bucovina 
și Moldova, unde a găsit adevărate comori'- 
de artă națională.

La 1899 planurile erau gata și se 
începu reconstrucția, dărîmând turlele, bol
țile și o parte din zidurile vechei construc- 
țiuni.

Noul plan a fost astfel pus în apli
care amenajindu-se două clopotnițe, făcen- 
du-se o întrare cu un tambur în față, 
s’a ridicat nivelul bisericei, s’a adăugat la 
altar spații pentru diaconice"și proscomide, 
s’a creat un spațiu pentru cor și s’au fă
cut alte bolți nouă, înălțind zidurile exis
tente. Pe din afară s’a îmbrăcat corpul 
bisericei cu materiale nouă și alese, cu 
pietră de Câmpulung, cărămidă aparentă, 
pervazuri și cornișe de faianță. Biserica s’a 
învălit cu aramă.

In nișele de sub cornișe s’au aședat 
95 icone de sfinți și martiri, cari sunt ese- 
cutate în faianță mata. Aceste din urmă 
lucrări sunt fabricate la Ginci-biserici de 
renumita fabrică a lui Zolnay. Tdte tipu
rile acestor sfinți sunt lucrate după anu
mite desemnuri și după maniera cum sunt 
zugrăviți sfinții prin bisericile nfistre.

Marea biserică este provăcțută cu ca
lorifer, ventilație și în parte cu lumină 
electrică.

Tdte decorațiunile interiore, ca uși, 
strane, tronurile regale, tronul mitropoli
tului în altar, sunt de marmură roșie, 
pictura interiără, amvonul, catapetesma, 
candelele sunt executate în stil pur bi
zantin.

La clopotnițele din față pe șarpante 
de fier, s’au aședat patru clopote, din care 
unul cel mai frumos și cu sunet sonor, 
este o donațiune a Majest. Sale Re
gelui.

M. S. Regina la rândul ei a contri
buit cu o evanghelie ferecată, scrisă și 
cu miniaturi, care este opera poetei Car
men Sylva.

Perdeua de la ușa îrapărătescă a ca- 
tapetesmei este o cusătură de fir de aur 
pe catifea, lucrată cu multă dibăcie în ate
lierul d-nei Roth.

Pictura interifiră distribuită în mod 
estetic pe păreți și bolți, s’a executat de 
pictorul Age Exner, care a lucrat la tdte 
restaurările mari ale bisericilor nfistre.

Sfinții și diferitele scene biblice sunt 
făcute ou oleiti mat pe fund de aur mo- 
saicat. Tdte chenarele (ornamente) sunt 
în stil bizantin, fir posa și execuția sfin
ților sunt lucrate după maniera întrebuin
țată la muntele Athos și în majoritatea 
bisericelor nfistre.

La drepta întrărei principale este por
tretul M. S. Regelui și al metropolitului 
primat, la stânga M. S. Regina cu Princi
pesa decedată și Spătarul Cantacuzino. 
Aceste portrete au fost plătite de MM. 
LL. și sunt în totul asemănătdre.

— 28 Haiti v.

Jubileul diecesei Lugoșului. Con- 
sistorul gr. uin Lugoș a dat un cir
cular cătră întreg clerul diecesan în care, 
după-ce se reamintesce restaurarea metro- 
poliei de Alba-Iulia și înființarea episco
piilor de la Gherla și Lugoș prin decretul 
de la 12 Decemvrie 1850, er trei ani mai 
târfiiu la 26 Noemvrie 1853 a eșit Bulla 
pontificelui Piu IX prin care se întăresce 
lucrarea făcută și se pune temelie înfiin
țării celor două episcopii nouă (Gherla și 
Lugoș), — se dau îndrumări clerului și 
poporului din diecesa de Lugoșiu oum să 
sărbătorescă amintirea acestui epocal eve
niment în istoria bisericei române unite. 
Circularul subscris de P. S. Sa episcopul 
Dr. D. Radu dă espresiune dorinței, ca 
acfistă festivitate (14 Iunie) să se întâmple 
cu cât mai mare strălucire, e deci de do
rit ca să participe cât mai mulți preoți 
din largul diecesei. In parochiile acelea, 
unde cassele bisericei dispun de bani, 
cheltuelile de călătorie să se acopere din 
acele casse pentru parochul local și pen
tru un credincios ales de popor, spre a 
asista la festivități. Să se acopere de 
asemenea din cassele școlare cheltuelile 
învățătorilor, cari vor participa la adună
rile generale ale celor două reuniuni în- 
vățătoresci dieceshne, ce se vor ținfi la 
14 Iunie. Preoții și în deosebi protopopii 
să aducă cu sine odăjdiile lor.

D-1 Dr. loan Hosanu, medic în 
Brașov, s’a înscris membru fondator la 

„ Asociațiunea pentru literatura română și . 
cultura poporului român" desp. I Brașov, 
plătind taxa de 400 corfine, precum și la 
'„Societatea pentru Crearea unui fond de. 
teatru român" cu taxa de 200 cor.

Aniversarea morții episcopului 
Pavel. La 1 Iunie n. s’a serbat în Beiuș 
cu pifisă solemnitate prima aniversare a 
morții neuitatului patron și fundator al 
internatelor române gr. cat. din Beiuș, 
Mihail Pavel. Serbarea s’a început cu 
liturghie funebră, Ia care au servit 10 
preoțl-profesorî în frunte cu protopopul 
Beiușiului și cu directorul gimnasial. La 
sfîrșitul liturghiei s’a ridicat paos în amin
tirea neuitatului episcop. Urmă apoi la 
firele 10’/, festivitatea studenților de la 
gimnasifl. D-1 director Buteanu a rostit o 
vorbire avântată arătând meritele neperi- 
tfire ale răposatului archiereu și mare 
binefăcător. Urmă apoi eseeutarea diferi
telor puncte din program. După amiadi 
la firele 4 s’a ținut festivitatea' aranjată 
de elevele școlei civile a internatului Pa- 
velian, la care a participat o societate 
alesă.

Imperatul Wilhelm în România. 
„Național Zeitung*  din Berlin anunță, că 
e probabil, că îh cursul lunei Septemvrie 
împăratul Wilhelm, să mergă în România, 
spre a asista la marile manevre ale ar
matei române.

Mortea fostului ministru G. Pal- 
lade. Diarelor din BucurescI li-se telegra- 
fâză din Bârlad, că alaltăeri la drele 12 a. m., 
tocmai în momentul când răspundea la toas
turile pe cari i-le ridicase diferiți oratori 
la banchetul politic dat în onorea sa, a 
cădut mort de aneverism.

Lichidarea „Tipografiei". Sâmbăta 
trecută s’a ținut în Sibiiu adunarea ge
nerală a societății pe acțiuni „Tipografia" 
și s’a decis lichidarea institutului. Lichi
datori au fost aleși d-nii: George Pop de 
Băsești, Rubin Patița și Dr. Liviu de Le- 
menyi.

Reuniunea română de cântări siI 
gimnastică din Brașov a aranjat a doua 
di de Rusalii o serată colegială în sala 
de la casa de tir. D-1 Dr. Saftîi a ridicat 
un toast pentru conducătorul reuniunei 
G. Dima, er acesta pentru membrii reu
niunei. După roasa comună a urmat dans 
pănă în dori de di. A cântat orchestra 
lui Die.

Români Sătmăreni în Lugoșift. 
Joia trecută a sosit în Lugoșiîî o depu- 
tațiune a Românilor uniți din comit. Săt- 
mariului, ca să felicite pe P. S. Sa epis
copul Dr. Demetriu Radu din incidentul 
numirii sale de episcop la Oradea-mare. 
Deputațiunea a fost bine primită, era doua 
<ji a părăsit Lugoșul.

Catastrofă pe mare. Dilele trecute 
s’a întâmplat o mare catastrofă aprfipe de 
insulele Maire, spre sud de Marsilia. Va
porul „Libauu s’a ciocnit în largul mării 
cu vaporul de postă „Insulaire“ și în 
urma teribilei ciocniri dintre 240 pasageri 
ai vaporului „Libauu, vr’o 117 s’au înecat. 
Probabil că numărul celor înecați este 
mai mare, căci nu s’a putut constata esact 
numărul pasagerilor. „Libau" în urma 
ciocnirii s’a cufundat în timp mai puțin de 
10 min. Un marinar scăpat ca prin minune 
spune, că catastrofa s’a întâmplat tocmai 
când pasagerii erau la dejun. Ei audiră 
de-odată un fluerat strașnic, care-i neli
niști. Pasagerii eșiră grabnic pe bord. Va
porul „Insulaire" se apropia cu mare ce
leritate și cu tdte semnalele ce le-a dat 
căpitanul de pe „Libau" n’a vrut să-și 
abată direcția. Catastrofa s’a întâmplat 
asa de repede, în cât bărcile de salvare 
n’au putut fi deslegate. Echipagiul lui 
„Libau" a scăpat cu vieță. Câțl-va din 
pasageri au scăpat cu înotul, căci catas
trofa s’a întâmplat numai la 300 metri de 
la' țărm. Cei mai mulți pasageri erau din 
Corsica.

Imperatul Wilhelm despre cânte
cele poporale. In diua de 6 Iunie a avut 
loc în Frankfurt pe Maina un concurs al 

reuniunilor- de cântări germane, la-care a 
asistat și împăratul Wilhelm. Cu acfistă oca- 

.siune împăratul a adunat în jurul său pe di- 
rigenții chprurilor și membri juriului și le-a 
ținut o cuvântare, din care estragem ur- 
mătfirele:

„D-vfistră trebue se cultivați cânte
cul poporal, fir musica în stil mare, să o 
lăsațî altora. Nu vă cer să cântați numai 
cântece poporale, însă acestora trebue să 
le dațî mai mare importanță. Aici în 
Frankfurt a compus Kalliwoda la 1838 
frumosul cântec „Deutsches Lied". Ni
meni nu l’a cântat astădi. Aici în apropi
ere aveți Rhinul, cine dintre D-Vfistră a 
cântat un cântec de pe Rhin?... D-lor, vă 
admir resultatele, însă trebue să vă spun 
că sunteți pe o cale greșită. In curând 
am să fac să se publice o colecție de 
cântece poporale, care se va vinde cu 
preț eftin. Acelea să le învățați și când 
ne vom aduna la proxima ocasiune, să 
arătațl pe calea cea adevărată Germaniei 
și streinătății, ce belșug de poesie și artă 
este în cântecul nostru poporal I"

Cuvintele împăratului german le re
produce „S. D. T.“ și dice, că merită să 
fie luate în considerare și la Sașii din 
Ardeal. Ou atât mai mult putem repeta 
și noi acele cuvinte, mai ales, că la noi 
Românii poesia și arta cuprinse în cân
tecele poporale sunt o adevărată comfiră, 
pe care însă unii o disprețuesc în mod 
„suveran", alergând după motive străine...

Nou doctor în drept. D-1 Liviu 
Pandrea a fost promovat Sâmbătă la 
universitatea din Clușiu doctor în sciințele 
juridice.

Comitetul permanent al comunei 
Brașov a ținut eri o ședință, în care s’au 
discutat obiectele, ce vin la ordinea dilei 
în adunarea generală de astădi, Comitetul 
a primit propunerile magistratului comu
nal, între cari și aceea de a se sprijini 
antreprisa liniei ferate Brașov-Făgăraș prin 
cumpărarea de acțiuni în valore de 60.000 
cor. — Societății carpatine i-s’a votat o 
subvenție de 1000 cor. pentru ridicarea 
unui pavilon pe „Post-ovarul". — Taxa 
pentru întrebuințarea apei s’a urcat cu 
75% pe anul J904.

Un cas de ciumă la Berlin. Docto
rul Milan Sachs, originar din Agram și 
care se ocupa de cât-va timp în Berlin 
cu lucrări de bacteriologic, a murit alal- 
taeri după amfiji, în baraca spitalului de 
isolare, cu simptome de ciumă. S’au luat 
măsuri rigurfise sanitare. O estensiune a 
epidemiei este considerată ca esclusă.

Un fost ofițer de husari servitor 
la un hotel. Mayer Waldmann, fost ca
fegiu în Oradea-mare, a trebuit să pără- 
sescă Ungaria și să emigreze în America. 
Sosit în Newyork se duce la hotel, unde 
săra întră la el servitorul, să-i ia ghetele 
pentru curățit. Uitându-se mai bine la 
servitor, recunfisce într’însul pe'.un fost 
ofițer de husari, care făcuse odinifiră 
multe chefuri cu șampanie în cafeneaua ce 
o avuse Mayer în Oradea. Fostul ofițer este 
fiul unui președinte de tribunal din Bihor, 
er în hotelul unde servesce se află ca țal- 
chelner și un conte maghiar. — EȚrumos, 
că nobilii și conții unguri se apucă de 
muncă cinstită în noua lume. Ceea ce 
însă dă de gândit este, că și „Mayerii" se 
iau după dânșii și trec Oceanul...

Descoperirea unor raze puternice. 
In Berlin produc impresiune mare decla- 
rațiunile doctorului London în privința 
nouălor rașle numite radium, cari sunt 
atât de puternice, încât ucid la distanță 
animale mici. Esperiențele făcute la Pe
tersburg dovedesc, că prin radele radium, 
orbii cari au sensația luminei și a umbrei, 
isbutesc să vadă mai cu semă obiectele 
de metal, chiar și atunci când ar fi legați 
la ochi. Se pare, că aceste rade escită 
ffirte mult retina ochilor. Prin aceste rade 
s’a reușit să se facă esamene microsco
pice în camere obscure.

Profețiile lui Fall). Profesorul Palb, 
în ultima sa publicațiune, a anunțat o 
vară ffirte anormală. Prima săptămână din 

■luna lui-Iulie va fi frigurfisă și cu ploi; 
în a doua săptămână va fi cald, în a treia
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și a patra vor fi furtuni și ploi. Luna 
August va fi fdrte schimbăciosă. La În
ceput vor fi furtuni, apoi pe la 15 ale lu- 
neî va fi un frig forte măre. Luna lui 
Septemvrie va fi mai caldă, decât luna lui 
August. In luna lui Octomvrie o periodă 
■de ger va fi urmată de-o periodă de căl
dură fdrte mare.

Trei jubileurî într’o familie. In 
diua de Rusaliile apusene Carol Linnerth 
din Inzensdorf (Austria) și-a serbat îm
preună cu soția sa Ana jubileul de 50 
ani al căsătoriei lor. In aceeași di și-a 
serbat și fiica lor Teresia de 46 ani jubi
leul de 25 ani al căsătoriei sale cu 
Francisc Hăuselmaier pantofar, în etate de. 
52 ani, precum și fiica lor Maria, de 49 
ani, jubileul de 25 ani al căsătoriei sale 
cu Iosef Ekharter, băcau în etate de 53 
ani. Tote aceste trei jubileuri s’au serbat 
într’o singură di și în aceeași familie. Pă
rinții și ginerii locuiesc în aceeași casă. 
Christof Linnerth este în etate de 73 ani, 
er soția de 69 ani. Patru-decî de ani a 
muncit într’o fabrică, de la care are 
acuma o mică pensie. Din agonisela sa 
și-a cumpărat o casă și ține o mică tu
tungerie. Așa o bucurie părintăscă mai 
rar se află într’o familie !

Grindină. Pe linia Deșiu-Reteag- 
Bistriță a fost Mercurea trecută o grindină 
mare, care a causat stricăciuni enorme.

Uu tîner din familie bună, absol
vent de studiile comerciale, și care actual
mente face practică de mai bine de un an 
la o casă mare de comerciu din Germania, 
apt pentru contabilitate și pentru cores
pondență în limbile: germană, maghiară și 
română și în câtva și francesă, ar dori se 
fie aplicat la o casă mare comercială în 
Ungaria său în România. Informațiuni se 
dau la administrația diarului nostru.

O calfă de băcănie, cu cunoscință 
și de ferărie, se primesce imediat într’o 
prăvălie. Tot acolo se primesce în con
diții favorabile, ca ucenic, un tîner cu 
cel puțin două clase gimnasiale. Informa- 
țiunl la administrația (fiarului.

Rectificare. In alinea a treia, coldna 
primă, din primul nostru articol de eri 
(nr. 115) vorbindu-se de stâgul partidului 
nostru național, rândurile 8 și 9 sunt a 
se ceti corect: „...câte glânțe l’au ciuruit 
în decursul hărțuelilor și luptelor grele 
cu adversarii nâmului...."

Convocare.
Prea onorații domni membri ai ca- 

sinei române din Clușiu, cum și toți cei- 
ce datori sunt a se interesa de acâstă in- 
stituțiune culturală românâscă, se învită 
prin acâsta la o adunare generală extraor
dinară, ce se va ține Duminecă în 14 
Iunie n. a. c. la 3 ore p. m. în localul 
societății.

Obiectele la ordinea dilei: Dimisia co
mitetului. 2. Alegerea noului comitet. 3. 
Discusiune și propuneri cu privire la 
aflarea mijldcelor materiale necesare pen
tru susținerea casinei.

Clușiu, 8 Iunie 1903.
Vasile Ranta Buticescu, Marcu Jantea,

president ad hoc. secret, ad hoc.

Evoluțiunea.
ii.

Va să dică după teoria evoluționistă 
•a socialiștilor, economia politică ar fi te
melia tuturor sciințelor sociologice. Se 
înșală amar aceia, die socialiștii, și sunt 
vrednici de compătimit, cari susțin, că 
evenimentele din istoria universală și 
peste tot cultura ar fi determinate și în- 
fluințate său diriguite de ideile filosofice, 
morale seu de drept, — numai raporturile 
economice au privilegiul" acesta. Dreptul, 
politica, religiunea nu sunt de cât nisce 
acarete șubrede pe temelia economică.

O nouă epocă economică trebue se 
aducă cu sine și instituțiunile de drept și 
politice corăspumjătore, cari institution! 
iresultă din cristalisarea de contraste. Pe 

când însă' raporturile economice încetul 
cu încetul se schimbă raporturile de pro
prietate și întrega zidire socială rămâne 
staționară. Așa se întâmplă, că" raportu
rile de producție ajung încetul cu încetul 
în contracjjcere cu instituțiunile sociale și 
politice și mai ales cu raporturile de pro
prietate. Se nasc contraste între clase, 
cari din ce în ce devin mai pronunțate, 
pănă în cele din urmă o revoluție socială 
stabilesce o nouă ordine, care se potrivesce 
mai bine cu nouele condițiun! de pro- 
ducțiunl. — Așa die evoluționiștii.

Prin acâstă teorie universală istorică 
vre să esplice Marx evoluția economică 
și să arate, că producția capitalistă de adl 
necesarmente evolueză spre ordinea so
cială socialistă, „Concepția materialistă a 
istoriei" este dogma fundamentală a so
cialismului marxist.

Resumând teoria despre „concepția 
materialistă a istoriei" v.edem, că ea cu
prinde următărele puncte principale.

1) Monismul materialist, care susține, 
că nu există dualism de spirit și materie. 
Tot ce există este materie, respective 
formă de evoluție produsă prin mișcarea 
materiei.

2) Nimic nu este neschimbător, totul 
este un proces nesfîrșit evolutiv.

3) In acest proces de evoluție ra
porturile economice sunt factorul deter
minant, și

4) Ori-ce evoluție istorică se săvîr- 
șesce prin contraste economice și lupte 
între clase.

* « * *

**) „Man fordert die Beseitigung der A- 
theisten aus der Reihe der Universitătslehrer?.. 
Wiirde mit diesem Satze Ernst gemacht, es war
den von den Docenten, die zur Zeit an deutschen 
Universitatea lehren, in den philosophischen, ju- 
ristischen, und mediciDischen Fakultăten nicht viele 
ubrig hleiben, und auch manchem Theologen wiirde 
man aus seinen Schriften den Process machen 
konnen."

Prof. Dr. G. Kaufmann „Die Lehrfreiheit an 
den deutschen Universităten im 19 Jahrhuudert" 
Leipzig 1898.

*) Aici tocmai din contră, s’a constatat in
fluența românescă asupra poesiei secuiescl. Vedi
studiul lui Horger din Brașov despre „Komives 
Kelemcnne".

Monismul, seu mai bine ateismul ce 
resultă din teoria de mai sus, dominâză 
adl catedrele universitare așa dicând în 
t<5tă Europa.

Nu de mult s’au întâmplat certe și 
bătăi la politechnicul din Viena între ma
rea majoritate a studenților pangermanî, 
socialiști și Evrei pe de-oparte, și între 
minoritatea disparentă a studenților catolici. 
Motivul certelor se dicea, că ar fi fost 
faptul, că acești din urmă s’au presentat 
la universitate cu semnele distinctive ale 
„Burschilor", bandă și „sehlăger", cu tdte 
că ei din principiu sunt antidueliști... „Mo
tivul" acesta, însă privit mai deaprdpe, se 
vede că nu e decât un pretext. Adevă
ratul motiv este antagonismul implacabil 
între credință și necredință. Cuvintele lui 
Goethe sunt fdrte adevărate, în cari dice, 
că „Propria, unica și cea mai adâncă pro
blemă a istoriei universale, căreia tote 
celelalte sunt subordonate, este și rămâne 
conflictul între credință și necredință.*)

In discuția, ce s’a urmat pe tema 
turburărilor studențescl în „Reichsrath" 
deputatul Dr. A Akirchner a constatat cu 
durere decadența nivoului lașcdlele supe- 
ridre austriace, relevând drept causă fap
tul, că o sumedenie de catedre sunt date 
pradă Evreilor. La facultățile de drept 
din Praga și Viena, șlicea numitul deputat, 
cinci-cjecî de procente a catedrelor sunt 
ocupate de profesori evrei.

Cine cunosce rîvna de disoluție a 
elementului semit, nu se va mira, că ge
nerația, ce va eși de sub manile acestor 
profesori, juriștii și funcționarii, deputății 
și profesorii de mâne, cari vor lua parte 
la mișcările sociale și politice, toți vor fi 
aderenții unor principii subversive, toți 
vor fi propovăduitorii monismului mate
rialist și ai evoluțiunei marxiste.

Același trist tablou ni-se presentă și 
în Germania. Citez cuvintele unui pro
fesor german rostite în diua de 13 Aprilie 
1898 la congresul istoricilor ținut în Niirn- 
berg :

„Se cere înlăturarea ateiștilor de la 
catedrele universităților?... Decă s’ar rea- 
lisa acesta cerere, atunci dintre docenții, 
cari predau afiî la universitățile germane, 
la facultățile filosofice, juristice și de me
dicină n’ar mai rămâne mulți, ba chiar și

*) Das eigentliche, einzige und tiefste Thema 
der Weltgeschichte, den allo ubrigen untergeord- 
net si nd, bleibt der Conflict zwischen Glsuben 
und Unglauben".

Goethe „Westostlicher Divan. Werke IV 
(Stuttgart 1850) pg. ‘282. 

unor teologi li-s’ar pută , face proces în 
urma scrierilor lor.**)' . ■

Ceea^ce s’a întâmplat la. Oradea-mare 
cu profesorul Dr. Somld Bodog nu este 
deci decât un reflex al mișcării generale 
ateiste, evoluționiste din Austria și din 
alte țări.

Decă de esemplu profesorul Dr. L. 
Gumplovicz de la facultatea de drept din 
Graz în al său „Allgemeines Staatsrecht" 
publicat înainte de "ăsta cu câțî-va ani 
vorbesce de „mitologia biblică" și de evo
luția neamului omenesc din regnul ani
malelor prin poligenism etc. de ce n’ar 
pută colegul său din Oradea mare săpre- 
sente în conferența sa necesitatea confis- 
cărei fundațiunilor făcute pentru anumite 
scopuri, drept cerință și resultat al teoriei 
evoluționiste?

Avem și noi câte-va fundațiunl făcute 
de dmenl mari pentru binele neamului 
românesc. Avem și noi la facultatea de 
drept din Oradea o mulțime de fii, cari 
se adapă din scința juridică a lui Dr. 
Somld. Nu este nimic mai .justificat deci 
decât interesul ce trebue jsă-1 purtăm față 
cu enunciațiunile acelui profesor.

Mi-ar fi plăcut să fi făcut observă
rile acestea un jurist de profesie, mai 
bine decât mine. Pănă va veni însă acel 
jurist, ca se desvolte asemenea principii, 
publicul nostru se va mulțumi cu mode
stele mele încercățj.

A. P.

Barbarisme în limbă.
Popdrele, cari au contact mai des și 

mai îndelungat, primesc unele de la al
tele elemente lexicale:

Sașii die: „E lieft wăi burets“, (bu
reți). „De tsigune wunen an er burdeiu 
(bordeiu). „Gehirst te uch tsa de berbos- 
sijerP (bărbos), „Der badem huet sich 
n.och netj aschezat (aședat), și sute altele 
împrumutate de Sași de la Români, după 
cum a arătat Brenndorfer într’o broșură 
de 92 pagini, publicată anul trecut sub 
titlul „Elemente românescî in limba să- 
sescăa.

Tot așa Giangăii din Moldova, la 
cari audi espresiuni, ca: „dizlegăltan*  
(deslegat) beszel" și cuvinte ca: bunyika, 
(bunică) czărân (țăran), cepusa (țepușă), 
bukateria (bucătărie) etc. etc. cum a ară
tat M. Rubinyi într’o broșură de 39 pa
gini publicată la 1901.

Filologii le constată și le studieză, 
pentru-că sunt inevitabile.

Limba romândscă are și ea elemente 
străine. In special în părțile unde Româ
nii locuesc amestecați cu Ungurii sunt 
destul de numărose elementele ungu
resc!.

D-l Moldovân Gergely și-a creat un 
nou titlu „patriotic14, arătând într’o con- 
ferență ținută de curând la universitatea 
din Clușiu, că în limba românescă ar fi 
2000 (!) de cuvinte maghiare. Drept do
vadă citeză următdrele versuri:

Suflă vântul h ă tăl maș 
Mfirg feciori la ș o r o z a ș, 
Feciorii mărșăluesc 
Fetele-i „șăinăluesc"

D-l Moldovan șî-a încheiat confe
rența așa:

„Puterea influenței maghiare o ve
dem și în poesiile 'poporale, mai ales în 
cântecele poporale secuiesc!*),  în proverbe, 
baladele Huniadesci. Influența maghiară 
se vede la poeții mai de sâmă: Emi- 
nescu (III), Coșbuc (!!), Dulfu (1), er An
dreii! Mureșianu a scris „Răsunetul" sub 

influența lui Petbfi. (?), împrumutând chi.ar 
unele cugetări. Tote acestea dovedesc, că 
cultura maghiară „cucereșce" mereu prin
tre rassele din patrie și ca acestă cuce
rire să fie desăvîrșită — din punctul de 
vedere al națiunei și al întărirei patriei — 
este dorința supremă a ndstră a tuturor".

„Hătălmașă" conclusiune! Inepții de 
acestea ara mai vă<Jut de la d-l Moldovân. 
Der culmea inepției este a afirma, că 
Eminescy și Mureșianu ar fi fost influin- 
țaț! de spiritul maghiar și că ar fi împru
mutat chiar idei de la poeții maghiar!, 
de car! nici habar n’aveau. Conferenția
rul din „kineses Kolozsvâr" șî-ar câștiga 
un adevărat merit, când ar spune odată 
și adevărul, cel puțin în măsura în care 
a spus’o profesorul Horger din Brașov, 
arătând influența poesiei poporale române 
asupra poesiei poporale raaghiaro-să- 
cuescl!

Agram, 9 Iunie. Dieta Croației- 
Slavoniei este convocată pe cțiua de 
17 Iunie. Vor fi discuțiunl impor
tante.

Triest, 9 Iunie. In Udine a fost 
Duminecă o mare demonstrație ire
dentistă. ,Peste 5000 de dmeni au 
participat în cortegiul festiv, în care 
se vedeau multe stindarde italiene. 
Un stindard purta inscripția: Tră- 
escă Italia iredentă", altul „Jos 
Austriacii". La statua lui Garibaldi 
un irredentist triestin a ținut un 
discurs, în care a cțis, că în provin
ciile irredentiste se găsesc mii și mii 
de Italieni însuflețiți, cari toți sunt 
aderenții ideilor irredentiste. Pri
marul din Udine a flis, ca spiritul 
lui Garibaldi trebue să domineze de 
la AlpI pănă la mare.

Roma, 9 Iunie. In Foggia și Nea- 
pole au fost erî mari demonstrațiuni 
antiaustriace.

Budapesta 9 Iunie. Este absolut 
sigur, că împăratul Wilhelm va sosi 
la 17 Septemvrie în Viena, de unde 
va veni la Belye în Ungaria, însoțit 
de Majestatea Sa monarchul nostru. 
Impetatul Wilhelm probabil că va 
merge și în România.

Viena, 9 Iunie. Țarul Nicolae 
va face o visită Majestății Sale îm
păratului Francisc Iosif la 25 Iulie 
în Viena. Din Viena Țarul va merge 
la Roma.

NECROLOG. In diua'‘de 8 Iunie a re- 
pausat în Reghin Nicolae Marinovits, 
comerciant și proprietar, în etate de 56 
ani. II jelesce soția Elena n. .■ Munteanu, 
fiicele Stella și Marta și fiinl Nicolae,-sora 
Maria văd. Schvarz, fratele Eugen și cum
nata Cornelia. înmormântarea se face adl 
10 Iunie în cimiteriul gr. cat. din Reghin.

Diverse.
Culmea distracției. Un om original a 

murit de curînd într’un orășel din Anglia 
De vre-o 50 de ani el nu mai părăsise lo
cuința sa. Trăind singur cu o bătrână ser- 
vitdre, el îș! consacra tot timpul citirei. 
Reclusiunea lui era epilogul unui roman. 
In tinerețea lui acest om călătorind, făcu 
cunoscință cu o fată de frumsețe ferme- 
cătdre. Reîntors acasă, el îi adresase o de
clarație de amor în scris. Scrisdrea acesta 
rămase fără respuns și disperatul om dise 
adio lumei de afară. După decesul său, 
moștenitorii răscoliră cărțile din biblioteca 
lui, spre a vede decă maniacul nu ascun
sese bani. într’o carte ei au găsit un plic 
închis cu marcă poștală în care se afla 
scrisdrea adresată acelei tinere femei, pen
tru care el se închisese în casă tot'restul 
vieții sale. Amoresatul uitase de a pune 
scrisdrea la poștă și dec! degeba el aștepta 
răspuns.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traiau II. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
. Din 9 Iunie n. .1903

Renta ung. de aur 4%......................120.70
Renta de corone ung. 4% • • • 99.36
Impr. căii. fer. ung. în aur • 91.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 98.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare B*/2°/o • • • 92.95 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Impr. ung. cu premii...................... 199.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.75 
Renta de hârtie austr......................... 100.30
Renta de argint austr......................... 100.15
Renta de aur austr..............................120.75
Rente de oorone austr. 4°/0 ■ • • 100-—
Dosuri din 1860.................................. 153,30
Acții de-ale Băncei aust.ro-ungară . 16.29
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 732.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 666.—
Napoleondorî................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . .. 117.22’/2
London vista..................................  239.60
Paris vista.......................................95.20
Note italiene.................................. 95 20

Cofetăria 
HEWAK'H THIELE 

se află de Joi încolo din 11 
Iunie a. c. în

Strada Vămii nr. 28, 
vis-â-vis de biserica rom. cat.

Sz. 1963—1903.
kjegyzo.

Hirdetmeny.
Hârom uap ota egy 6 bvea fe- 

kete jherelt 16, jobb bâtulso lâbăn 
(|) 6g6s jellel, a serânye vegen aȘk6t 
lapoczka kozott nehâny fehhr sz6r- 
rel, itten feifogva tartatik.

Ennek korOzeset azon hozzâa- 
ââssal kerjiik, hogy ha igazolt tulaj- 
donosa nem jelentkezik, fo!y6 6vi 
jutiua ho 2-ân d. e. 9 6rakor nyil- 
vânos ârver6sen fog eladatni.,

O-Tohân, 1903 junius h6 7 en.

Bako, ilisie Tuscan,
kjgyzo. kbir6.

Nr. 8748-1903.

Publicare de licitațiune cu oferte,
La 20 Iunie 1903 se va ține li- 

citațiune cu oferte, pentru a se da 
în antreprisă fnrnisarea fâ
nului, ovesului și a pai el or ne
cesare pentru șase cai de călărit ai 
gardei polițiene pe timp de trei ani 
de cjile> adecă: dela l-a Iulie 1903, 
până la 30 Iunie 1906.

Cantitatea, ce se recere pentru 
un cal pe c|i face: în eves 5040 gr., 
în fân 4500 grame și în paie de aș- 
teruut 1700 grame, se înțelege de 
sine, că fânul și paiele trebue se fie 
legate în porțiuni ca la militari; — 
fote aceste au a fi furnisate tot-dea- 
una pentru trebuință de câte 10 (file 
la locul destinat spre acâsta.

Prețul arătat în cifre și în lite
re are a se face pro maja metrică.

Ofertele provecțute cu timbru de 
1 cor. trebue se conțină declarațiu- 
nea, că oferentului î-î sunt bine cu
noscute condițiunile de ofert și de 
contract și că densul se supune ace
lora necondiționat, mai departe la 
ofert este a se alătura iun vadiu de 
lO°/o său în numerar sâu în deposite 
de a le cassei de păstrare, percen- 
tele au a fi socotite după prețul de 
furnisare de pe un an de cjile.

Ofertele au a se înainta în fiiua 
de licitațiune pănă la 10 6re a. m. 
la subsemnatul magistrat orășenesc, 
(senatorului Alesius); oferte sosite|mai 
târcjiu și supra oferte sau alte con- 
dițiuni de furnisare Deprevecjute în 
disposițiunile publicării ,de licitațiu
ne, nu se vor lua în considerare.

Brass 6, 29 Maiu, 1903.
1—2.(995) Magistratul orășenesc.

■*O0 -----—T-

Socotelă curată!

0

Cel mai cu efect săpun mod. este u 

swnl CarM-Pacnra și Puciosa 
a lui BERGMANN. ii

'Marca: 2 mineri), II
dela BERGMANN & Co.,. Drezda &Tetschen a/E. ă 
escelent și probat contra tuturor necurățenii- 
lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roseli, p strui, 
pete roșii etc. bucata 80 S»ani.

Ss capătă la: Teutsch & Tartler și la far- 
macia V. Rotii, în Brașov. 6—30.(930). il
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Universae mediciiiae §

Dr Theodor v. Kiss oG Internist și medic de nervi Q 
la căile ferate r. ung. °

Ordineză «lela 3—3 ore. o 

Amtulalorin-Eloctrottierapeutic g
deschis dela 9—10 ore a. m.

Tratăză băle interne și de 
nervi după diferitele metode 
ce șî-a câștigat în praxa proprie 
de 9 ani. Ctîreză prin electricitate 
hole de femei și de piele.

Cosmetic pentru față și Electro- 
niasage. 10-10.(956) 0

SSrașov, Tergtafl botelor 38, ?
ZX TV-.Î “1 *

o ft v o.

In atențiunea Onor. Dame!!!
După ce Ematat Magazinul meu

QoxxfeoțiviDDl de ZDoaDD-e 
din Strada V&BBBiâ 

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
dig?: piață Șâru9 fomhd 

tot acolo am aranjat un S-Zdzdodt separat pentru 
fcONFECTltJ.KI DE DgE.

Am ondrea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 
in posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose in 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol aw am absolut sgaesey 
nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește ieîti- 
nătatea. — Revine îa o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

Tot-deauna asarthăieut mare șl ceă mai nou! 
Tot-odată imi ieau voie a recomanda și feogatui mean 

DEFOȘI-T ori HAINE; 
băipfoaț'fij băețî și ©@n®i¥? 

după cea mai noă modă, csi prețm’ii l®He âefihae. 
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt

‘24—50.(877). cu totă stima

Rog a fl cu atentie la firma!! HEI^WICH SCHUL

«Se
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Photoplasticul 
institut de artă de primul rang. 
BSrașov, Gratia porții ser. I®.

Shjmânecă din 31 IHaiu 
pănă la 6 luni 1S03 de vecțut 

0 călătorie interesantă 
prin Norvegia.

50 vederi dintre cele mai splendide
Nirne se nu phrdă oca- 

siunea de-ale vede.
Un „Grand-Graino]]lioii“ cântă gratnit.
M, S. Impisratul-rege Franz Iosef, 

M. S. împăratul Wilhelm al Germa
niei, M. S. Regele Eduard al Angliei, 
M. S. Regele Emanuil al Italiei etc. 
etc. au visitat în mai multe ronduri 
Photoplasticul 11(952.)

Intrarea: 20 cr. Copiii și militari 
pănă la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adulțl fl. 1.20, copil 60 cr.

r ■ \ —= ANUNȚ. =—
Comuna Sângeorgiul român (Olâh-SzentgyOrgy) comitatul 

Bistrița-Năseud, ca proprietară £3 apei minerale 
anunță deschiderea sesonului 

Băilor biosrtonate 
șs cBorars de sodă șs potașe

<!in â Iiusie pâsaă îsa 3® Septemvre a. c. "“W 

Cură, de beut, Băi reci șî calde, aer de brad, 
- .a Lcc sent it de vent și pixltere. — US as sică. Poștă și stațiune telefiraflcă, aprope de băi.

Este îngrijit de cuhnâ bună, precum și de locuință, 
aranjate din nou, cu tot confortul, cu prețurile moderate, în 
localitățile băilor și jur.

Călătoria până la Bistrița cu Calea ferată, dela Bistriță 
cu trăsura, cam 3 ore, (pentru 8—12 corăne).

Informațiunl mai de aprope dela Admîllistrațîllliea băilor, 
din Sângeorgiul-român.

—---- Medicul băilor: Dr. Andreiu Monda. -------- —
Sângeorgiul-român, 1 Iunie 1903.

i-3.(996) Administrațiunea.

Plecarea și sosirea imurilor h stat rog. ung. în Brașov.
Vaiabiă «lin t Matâț st. ia. 1^03.

Plecarea trenurilor din Brașov.

&
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HgT „Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO HI. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. 'W1

Dela Brașov la Budapesta:
I. Trenul mixt la ora 5-20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 843 min. s6ra.
IV. Tr. accel. la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescî:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5‘14 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11-40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine'pe la Clușiu).
V. Tren mixt la 6rele 6-50 șira.

Dela brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra9.18, cu Ciuc
Gyimes și Ciuc-Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8-40 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3-— m. p. m.
Dela Brașov la ZernescI (par. Bartolomeiu
I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3-44 min. p. m.
III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la 6ra 6’14 m. dino.

(Numai dela 1 Iunie Dumineca și în serbători).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes,*

I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8-40 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la 6ra 3-— min. p. m. 
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașcv:

I. Tren accel. Ia orele 5-07 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7-59 dim.

III. Tr. accel. peste Glușiii la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 9-27 min. sbra.

Dela Bucurescî la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9'18 min. s6ra.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7-41 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
V. Tr. accel. la drele 10-14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-G-eorglu, Ciuc-Sereda ora 3’20.
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6-27 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7-02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1.-12 min. p. m.

III. Trenul mixt la ora 8-18 sera.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8-25 m. dim,
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

III. Trenul mixt la ora 6-27 min. sera.
(Are legătură cu Tușnad-Ciuc-Gyimes.)

IV. Trenul mixt 1a 6rele 10.05 m. sera.


