
BEDACȚIUNEA,
Adminislrațiiinea și Tijomfla 
Brașov, piața, mare nr. 30.

Scrisori ncf’rancate nu se 
primesc.

Manuscripte nu se retrimit.
INSERATE

se primesc la Adminlstra'lune în 
Brașov și la următorele 

BIROURI de ANUNȚURI:
In Viena: la M. Dukes Nachf., 
Nux. Augenfeld & Eineric Les- 
ner., Heinrich Schalek, a. Op- 
polik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
herger, Ekstein Bemat, Iuliu 
Leopold (VII Erzsâbet-korut).

PREȚUL INSERȚIUN1LOR : o se
rie garinond pe o colina 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 8-a o seria 20 bani

ANUL LXVI.

gazeta" iese in fle-care iji. 
Abcnamente pentru Austro-Ungaria; 
Pe un an 24 cor., pe ș^so Luni 

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

Pentru România și străinătate ■
Pe un an 40 franci, po șâse 

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

Se pronumera la trite ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutru Brasov
Admmistrafmnm. Piața mare, 

Tfirgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., po șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șdse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esom- 
plar 10 bani. — Atilt abona
mentele cftt și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 96. Brașov, Vineri (15) Maiti.

Croații se mișcă.
De câte ori se nasce vre-o în

curcătură, de câte ori se pregătesce 
vre-o crisă în Ungaria — Croații 
devin neliniștiți. Obstrucțiunea par
tidelor estrenie maghiare în contra 
proiectelor militare, manifestațiunile 
și demonstrațiunile lor îndreptate 
contra armatei comune imperiale, 
au ațîțat gustul Croaților de a se 
opune și ei Banului Khuen Heder
vary și guvernului seu și de a în
scena demonstratiuni anti maghiare.

Banul Hedervary este urgisit 
de oposiția croată, fiind-că trece 
înaintea ei de mare maghiaron, care 
în locul comuniunei de stat dintre 
Croatia și Ungaria vrea se pună 
unitatea Maghiariei ; er în ce pri- 
vesce spiritul antimaghiar al demon- 
străbunilor croate, acesta arde sub 
spuză necontenit și ocasiune de a 
isbucni i-au dat de astă-dată eiăși 
inscriptinnile, emblemele și stâgurile 
maghiare folosite esclusiv pe clă
dirile oficiilor comune, unde după 
lege ar trebui să se aplice și inscrip- 
tiuni, embleme și stegurî croate.

Barabas și soți au susținut îu 
dietă, că ura contra Ungariei este 
generală și afundă la CroațT, și de 
aceea au afirmat, că turburările ac
tuale din Croatia sunt o analogie a 
evenimentelor dela 1848.

Acâsta este o esagerare, răspun
de ministru-președinte Szell. „E re
gretabil că se găsesc în Croația mi
norități, cari nutresc sentimente anti- 
maghiare. Nu se pote însă cjic©) că 
tbtă Croatia este pătrunsă de ură 
contra Ungariei".

Cu cuvintele aceste ale primu
lui ministru nu prea armoniăză însă 
comunicările ce le face densul des
pre măsurile, ce le-a luat pentru su

primarea „semnelor de resvretire" 
croate.

„Banul", disc Szell „a fost in
vestit în decursul ultimelor c|ile c’un 
ast-fel de aparat de putere, încât în 
timp relativ scurt pâte să suprime 
turburările". In acest aparat de pu
tere se cuprinde mai vârtos faptul, 
că s’au pus la disposițiunea contelui 
Hedervary atâtea trupe, de câte va 
ave lipsă pentru suprimarea escese- 
lor și restabilirea ordinei.

Așa-der tot nu e glumă cu tur
burările din Croatia și, dâcă ar fi 
numai o minoritate neînsemnată; 
care le pune la cale, n’ar fi necesi
tate de a-se desfășura atâta putere 
în contra ei.

Adevărul ni se pare a fi la mij
loc. Esagereză Barabas, când vor- 
besce de pregătirea unei revoluțiunî 
ea la 1848, esagereză însă și minis
tru-președinte, când crede, că Banul 
Hedervary va pute să suprime miș
carea numai așa peste nopte.

Se pare, că ura și amărăciunea 
Croaților în contra sistemului He
dervary a ajuns la un grad estrem 
și că acesta numai cu forța li-se 
mai pâte impune. Se pare, că miș
carea croată țintesce în primul rând 
la răsturnarea. Banului.

Sunt semne, că ura se ’ndrâptă 
în prima linie contra persânei Ba
nului. Așa de pildă în Agram esce- 
denții au spart galantarele librarilor 
și ale fotografilor și luând de acolo 
portretul lui Hedervary, i-au găurit 
ochii.

Acum două cjeci de ani, în 1883 
au fost asemeni turburări în Croa
tia, pe când era C. Tisza ministru- 
președinte. Urmarea lor a fost, că 
Banul de atunci, contele PejacevicT, 
a trebuit să demisioneze dimpreună 
cu ministrul croat, și a fost trimis 
un comisar regesc în Agram.

Acesta se pote repeți ac|î fată 
cu Banul Hedervary, care e și mai 
puțin iubit de popor, decât a fost 
antecesorul său

„Nu cedăm — nu capitulăm*4.
— Col. Szell despre situațiune. —

In cuvintele acestea culminâză 
și se resumă atitudinea cabinetului 
Szeîl fafă cu situați unea, ce s’a creat 
în dietă și în țâră prin obstrucționis- 
mul kossuthiștilor.

Piarele aduc scirea, că primul 
ministru Coloman Szell a fost pri
mit alaltăerî, Martî, într’o lungă au
dientă la Majestatea Sa monarchul, 
care a sosit Luni sâra în Budapesta. 
Timp de o oră Szell a informat Co- 
râna asupra stării reale a lucrurilor 
și diarele cari întrețin legături cu 
cercurile guvernamentale cred a sci, 
că Majestatea Sa a luat spre sciintă 
raportul ministrului și n’a făcut din 
parte-i nici o obiectiune, din care 
s’ar putâ bănui, că n’ar avâ deplină 
încredere în șeful guvernului. Szell 
s’a reîntors la cameră cu fata ra- 
diosă și bine dispus, cum de mult nu 
l’au văcțut amicii săi.

După audientă primului ministru 
i-s’a dat ocasie a-se declara asupra 
situatiunei. N’a făcut’o acâsta în dietă, 
ci înaintea unei delegațiunl a func
ționarilor, care s’a dus la el, condusă 
de secretarul de stat în retragere 
Vbros Ladislau, ca să-l roge a face 
să se desbată, în afară de ordine, 
proiectul despre regularea salariilor 
funcționarilor. Etă ce a cjis între al
tele d-1 Szell:

„...In momentul acesta viu obosit din 
luptă, <jli de di trebue să port lupta, ba 
uneori ceasuri întregi trebue să-mi forțez 
atențiunea... Și acum îmi arde fruntea de 
luptă. Acestei stări nu i-se pdte face sfîr- 

șit, decât decă vom persevera în resistență 
pasivă... In interesul Gordnei și al națiu- 
nei, nu pot permite, ca proiectele de lege 
recunoscute în general, ca fiind de un in
teres vital, să se ide de la ordinea dilei 
din causa luptei oposițiunei. Singur resis- 
tența pasivă este unica corectă în conti
nuarea luptei pentru libertatea maghiară, 
parlamentarismul și statul maghiar. Nu ce
dăm și nu capitulăm, căci nu se pdte. 
De altfel sunt convins, că' 3/4 din muni
cipii simt cu noi și că în curând vor fi 
aicî. Nu pot să sciu cât va dura lupta, -și 
când va fi înfrântă, în Septemvrie seu în 
Octomvrie ?...“

Enunciațiunea atât de hotărîtă 
a primului ministru e viu comentată 
în pressa liberală și oposițională. Se 
presupune, și cu drept cuvânt, că 
ceea-ce Coloman Szell a spus dele- 
gațiunei funcționarilor, a fost numai 
o repetare a cuvintelor, ce le-a spus 
și Coronei, cerându-i aprobare pen
tru acâstă atitudine a sa. Decă 
monarchul nu i-ar fi dat în privin
ța acâsta mână liberă, negreșit 
că n’ar fi spus funcționarilor celea 
ce li-a spus: că adecă în cestiunea 
proiectelor militare nu pote se cedeze 
orz se capituleze, că nu va retrage 
aceste proiecte și că înainte de ce 
ele ar fi desbătute în cameră, nu va 
pune la ordinea dilei alt proiect. Nu 
va disolva camera, n’o va amâna, ci 
va continua resistență pasivă față cu 
obstrucțiunea, chiar decă acâstă re- 
sistență ar dura pănă în Septemvrie 
sâu Octomvrie.

După tbte acestea se impune 
de la sine întrebarea: ce va face 
guvernul, dâcă nici pănă în Octom
vrie nu-i va succede a desarma ob- 
strucțiunea ?

In privința acâsta d-1 Szell n’a 
dat pănă acum nici o lămurire.
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Mortea mea.
(6) (Urmare).

„N’au făcut economie cu lemnul" dise 
cu voce răgușită unul din bărbați „cos
ciugul e mai lung, decât trebue".

„Ou atât mai bine" dise glumind al 
doilea, „cel puțin nu-i va fi strimt în el".

Nu eram greu și ei se felicitau, 
că n’au să porte o povară prea grea, 
căci aveau de coborît trei etaje.: Când 
mă apucară de umeri și de piciore, ca să 
mă ridice din pat, audîi glasul ddmnei 
Gabin: „Broscă afurisită! In tdte trebue 
să-ți bagi nasul. Ai să fugi d’acolo? Ți-oiu 
arăta eu, se te uiți prin crăpăturile ușei!"

Dede a deschis negreșit ușa și și-a 
vîrît capul să vadă cum așadă pe domnul 
în sicriu, de-odată însă răsunară două 
palme strașnice, după cari urmă un plân- 
set cu sughiț. Er mama se întorse în- 
tr'aceea de la ușă și începu să povestescă 
dmenilor despre fata ei:

„Fata mea este de dece ani și este 
curidsă peste măsură. Nu o bat în tote 
dilele, der îi cer să mă asculte."

„O", răspunse unul, „tdte fetițele 
sunt așa, dacă este vr’un mort în casă să 
furișază prin tote colțurile, ca pisicile, ca 
să vadă câte ceva.

Zăceam întins în cosciugul meu și 
aș fi credut că mă aflu tot în pat, dacă 
brațul meu stâng n’ar fi fost prea strîns 
de scândura cosciugului. Grație împreju
rării, că eram de statură mică, aveam loc 
de ajuns în cosciug, cum diceau omenii.

„Așteptați o clipită" <jise ddmna 
Gabin, i-am promis nevestei lui, că-i voiil 
pune o pernă la cap".

Omenii însă se grăbiau și apucân- 
du-mă brusc, mi-au vîrît perna sub cap. 
Unul din ei căuta un ciocan și înjura, 
fiind-că nu găsia; ciocanul său îl uitase 
jos și acuma trebuia se cobdre cele trei 
scări.

Acoperișul fu pus pe cosciug, er eu 
simții o sguduire în tot corpul, când audîi 
două lovituri bubuitdre de ciocan cu care 
s’a bătut cel dintâiil piron....

. Acum s’a sfârșit. Eu am trăit. Ur
mau pironele unul după altul și loviturile 
de ciocan urmau în tact. Era par-că ar 
împacheta pdrne uscate, cu atât indiferen
tism îșî isprăveau omenii afacerea.

Acoperișul era pus și sunetele de 

afară se audiau ca din depărtare, încur
cate. Ultimele vorbe, ce le mai audii în 
odaie erau ale bătrânei vecine, care dise: 
„Mergeți încet în jos și băgați de sâmă, 
că în etajuLal doilea corlata e cam slo
bodă".

M& duceau acuma și aveam sensația, 
par-că m’ași afla pe marea furtunosă.

Din. acest moment, încep a fi 
amintirile mele cam nelămurite, totuși 
îmi aduc aminte, că un singur cuget 
mă preocupa, un cuget nesocotit ași 
pute (jlice, căutam adecă a-mi da cont 
de drumul, pe care mă duceau. Nu cu- 
nosceam o singură stradă din Paris și 
habar n’aveam cam în ce direcțiune sunt 
situate cemeteriile acestui oraș. Totuși îmi 
forțam totă atențiunea, spre a afla, decă 
cotim în drăpta seu în stânga. Furgonul 
mortuar se scutura pe pavagiu și sgomo- 
tul produs de rdtele trăsurilor, precum și 
cel produs de picidrele pietonilor, făcea 
un echou ciudat în cosciugul meu. Intâiu 
îmi puteam da binișor semă de drumul, 
pe care pornisem: sciam întotdâuna, când 
mergeam în drepta și stânga — mergeam 
în pas, apoi ne oprirăm — am înțeles, că 
eram înaintea unei biserici ; când am 
pornit d’aci mai departe, perdui orî-ce 
orientare; sunetul clopotelor îmi trada, 

când treceam pe lângă vr’o biserică,’'er 
când furgonul nu se scutura așa tare, 
sciam că mă aflu pe vr’o promenadă. 
Eram ca un condamnat la mdrte, care 
înainte de a sosi la locul esecutării este 
mai mult mort, decât viu.

Furgonul se opriși cosciugul îl luară 
jos. Sgomotul pătrundea aici din depăr
tare, trebue că ne aflăm într’un loc isolat, 
între arbori și ceriul liber d’asupra. Tre
bue, că au venit câteva persdne cu noi, 
Simoneau și pdte încă cineva, căci audiam 
cum conversâză șoptind. Audiam și cân
tare de psalmi: un preot recita rugăciuni 
latinesc!. Vr’o două minute a durat tro
păitul împrejurul meu, apoi simțiam, cum 
mă slobod în jos. Funiile se frecau de 
muchile cosciugului, ca un arcuș de cdrde, 
și dedeau nisce sunete surde, ca strunele 
ce se rup de la un instrument musical. 
Acesta era sfârșitul. O trântelă îngrozi- 
tdre urmată de un bubuit ca de tun îmi 
sgudui capul, o a doua trântelă simțiam 
cum îmi sguduie picidrele, er a treia și 
mai puternică îmi căiju cu atâta putere 
pe piept, încât credeam, că coscigul s’a 
rupt în două. — Și am perdut consciența.

(Va urma.)
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Croații și Maghiarii.
(DiscusiunI importante în dieta ungară și în 

„Reichsrath11).

Evenimentele din Croatia au 
deșteptat îngrijiri seriose în cercu
rile politice din monarchie. Mișcă
rile din Croația n’au numai un ca
racter pur social, ci mai mult un 
caracter pronunțat politic și națio
nal, dupâ-cum se pote vede și din 
memorandul oposiției croate, ce l’am 
schițat în numeral nostru de erl. 
Croații își au țînta lor bine definită. 
Ei vor se devină absolut indepen
denți de Ungaria, vor ca limba ma
ghiară și tricolorul maghiar se fie 
eliminate din usul public în Croația 
și prin răsturnarea Banului Khuen- 
Hedervary se pună stavilă domina- 
țiunei actualului sistem politic, cu 
care nu numai conducătorii politici 
croațl, ci păturile largi ale poporu
lui sunt forte nemulțumiți.

In urma soirilor mai mult sâu 
mai puțin esagerate despre turbură- 
rile din Croația-Slavonia, etă ce s^a 
petrecut în dieta ungară:

Deputatul 48-ist Bela Barăbas luând 
cuvântul în ședința de Marți, spune, că 
Maghiarul numai cu mare durere și cu 
amărăciune pote să vorbescă în afacerea 
acesta. Vieța Maghiarilor este primejduită 
în Croația. De sus de la cercurile înaltei 
societăți croate pănă jos la plebe, toți 
sunt pătrunși de-o fanatică ură față cu 
Maghiarii. Oratorul descrie apoi întâmplă
rile din Brod, unde se țin adunări, cu de- 
visa: Morte Maghiarilor! Maghiarul e sis
tematic prigonit în Agram și nici-odată nu 
s’au comis nepedepsit atâtea delicte și 
insulte la adresa Maghiarilor, ca acum. 
Care este causa cutezanței Croaților? 
Causa este, că elementele acestea privesc 
în sus și se încred în aceea, că voința 
împăratului este cu ei. Numai așa pote se 
fie, căci decă regele nu s’ar pune pe 
punctul de vedere al naționalităților, ar fi 
de ajuns un. semn, pentru-ca se înceteze 
stările acestea. Când sub stindard german 
tinerimea nostră e forțată a cânta „Got- 
herhalte", de geba întrebăm, unde e re
gele? (Rigo Ferencz: Nu esistă rege! — 
Presidentul îl chemă la ordine). Nimeni 
nu lămuresce pe regele maghiar asupra eve
nimentelor din Croația, nici nu vedem pe 
regele maghiar. Maioritatea? Se pote că 
cu aprobarea ei se întâmplă tdte acestea, 
căci ea tace. Se ia dracul o ast-fel de 
mâioritate, care esercită puterea așa, că 
sufere palmele pe obrajii națiunei ma
ghiare. D-l ministru-president să-și des
chidă urechile la plângerile funcționarilor 
maghiari, der n’are urechi, er raânile îi 
sunt legate. (Olay L.: Tdte acestea se pun 
la cale din Viena. Tocmai ca la 48). Tre- 
bue să-i lovim. E o ingratitudine ceea-ce 
fac Croații. Cartea albă ce le-am dat’o, 
ni-o răsplătesc cu ură, sunț setoși de sân
ge maghiar. Lucrurile acestea croațesci 
pot să fie plăcute în Viena, pe noi însă 
ne turbură. Croația e în pragul revoluțiu- 
nei și guvernul unguresc trebue să useze 
de armele cele mai puternice.

Coloman Szell, ministru-president, 
recundsce și el, că în Croația se ivesc apa- 
rițiuni fdrte seridse și îngrijitore, provo
cate în mod măestrit și cu sistem, ba în 
straturile țărănimei se ivesc și tendențe 
comuniste. Banul croat urmăresce cu cea 
mai mare trezvie aceste aparițiuni și eve
nimente, a luat chiar măsuri preventive 
contra lor și procede cu estremă energie 
față cu turburătorii. C’un asemenea apa
rat a pășit tocmai dilele acestea și sunt 
convins, că în scurt timp mișcările vor 
înceta. Nu s’a întâmplat nici o vătămare 
a emblemei său limbei maghiare, care să 
nu fi fost pedepsită. Nu este adevărat, că 
mânile ne sunt legate și că am tolera 
tâte. In Croația au fost trimise forțe ar
mate suficiente pentru restabilirea ordinei. 
M’am înțeles însu-mi cu Banul, ca să 
pună în aplicare disposițiunile cele mai 
energice pe întreg teritoriul Croației, 
pentru-ca ori unde s’ar ivi turburări, să le 
suprime cu forța armată. E o poveste 

ceea-ce se dice despre mâna Vienei. Toc
mai în Viena aparițiunile de cari am vor
bit, au fost întâmpinate cu cea mai mare 
îngrijire din partea tuturor factorilor, și se 
vor lua de acolo energice măsuri, unde 
e necesar. Nu se pdte însă să se facă o 
razzia generală în Croația și să se atace 
aceia, cari n’au greșit nimic. Minoritățile 
turbulente și elementele turburătdre tre
bue pedepsite, suprimate, der nu trebue 
să se declare din parlamentul Ungariei 
răsboiu Croației. Acesta nu e nici corect, 
nici politic, nici oportun...

S’a dis, că Croații, și naționalitățile, 
cari nu se astîmpără, privesc spre împă
ratul. Ei bine, decă cine-va ar face acesta, 
zadarnic ar face-o, căci în afacerile țărilor 
aparținătore coronei St. Ștefan nu esistă 
împărat, ci numai rege, împăratul nu le 
va da sprijin, er regele nu ține semă de 
cât de statul maghiar, de ideia de stat 
maghiar!.,.

In aceea-șl 4’ când s’a vorbit 
în dieta din Budapesta despre eve
nimentele din Croația, s’a ridicat și 
în „Reichsrath“ o voce. Deputatul 
Bianchini a luat cuvântul pentru a-șl 
s prima nemulțumirea față cu atitu
dinea ministrului president Koerber, 
care a denegat răspunsul la o inter
pelație a sa în cestiunea acâsta. 
Bianchini a aruncat din nou oleu 
pe foc și a pretins repețit ames
tecul Austriei, de6re-ce — fiise el— 
regatul croat e independent de Un
garia și evenimentele de acolo aruncă 
o umbră posomorită asupra monar- 
chiei;

„împăratul în Budapesta**.
Sub titlul de mai sus „N. Fr. Pr.“ 

publică o corespondență din Budapesta cu 
data de 11 Maiu, din care reproducem și 
noi următorele:

împăratul a sosit astă-seră. Pentru 
timpul petrecerei sale aici se proiecteză 
serbări sgomotose. Se așteptă sosirea mai 
multor Archiduci și a representanților sta
telor străine acreditați în Austro-Ungaria. 
Dilele proxime Burgul din Buda își va 
deschide somptudsele sale salone, unde 
împăratul va da o mare serbare și va în
tră în contact direct cu societatea ungu- 
rescă. Mercuri sără se va ține serbarea 
pe Dunăre, căreia adi în ședința închisă a 
camerei i-s’a dat sancțiunea politică, cu tdte 
că n’are nici un titlu la acesta. Serbarea pe 
Dunăre are noima, că e pusă în serviciul 
filantropiei. Se proiecteză a arăta frumu- 
sețeie capitalei ungare, care răsfățându-se 
acum în’poddbele-i de primăvară, ofere un 
tablou neasămănat, într'o mare de lumină 
artificială. împăratul a promis că va privi 
sărbarea din balconul palatului din Buda 
și a permis, ca însuși palatul, luminat fe
eric, să devină centrul serbărilor. Totuși 
intransigenții partidului independist au 
multe obiecțiuni de făcut. Și ei au drep
tate, când die, că situațiunea politică nu 
e de natură spre a fi celebrată prin ase
menea serbări. Istoria învață însă, că cei 
ce strigau după pâne și jocuri nu se sin- 
chisiau de constelațiunea politică. Ei n’au 
vrut să admită, ca edificiul parlamentar 
să-și oglindescă nobilele contururi prin 
strălucitore linii de foc în apa Dunării. 
Acești revoluționari în ediție portativă 
sunt omeni ciudați. Ei afecteză o lipsă de 
loialitate, care (lipsă) le este cu desăvâr
șire străină.

Corespondența spune mai departe, că 
Monarchul va chema la sine mai mulți po
litician!, spre a-i consulta asupra situației.

Guvernul pănă acuma a observat re- 
sistență pasivă față cu obstrucțiunea, de- 
dre-ce d-l Szell crede, că ar fi contra 
principiilor sale de a apela la măsuri mai 
energice. Totuși pasivitatea acesta nu pdte 
fi de durată mai lungă și lumea a început 
a-și pune întrebarea, decă n’ar fi indicată 
disolvarea corpurilor legiuitdre? Se înțe
lege, că în acest cas guvernul ar ave o 
situație din cele mai grele, dedre-ce pro
iectele militare nu sunt de loc populare.

Partidul liberal pănă în momentul de 
față sprijinesce pe șeful său, cu tdte aces
tea au început a se manifesta tendințe 
centrifugale în rândurile liberalilor și mulți 
sunt de părere, că un eventual cabinet 
Apponyi ar pută desarma oposiția.

O altă grupă a partidului liberal, al 
cărei ispirator ar fi Banffy, aliată în câte
va puncte cu grupul contelui Tisza, mani
festă de asemenea dorința unei schimbări 
de cabinet, care să-și începă activitatea 
sub egida unor concesiuni militare storse 
în favorul limbei maghiare.

In tot cașul se așteptă ca presența 
Majestății Sale să producă o soluțiune, cu 
atât mai vârtos, că din Croația vin soiri 
neliniștitor».

Chestiuni agrare.
II. Remedii.

(Urmarea a 6-a.)

Comasările. Din cele espusepănă aci 
putem trage ușor conclusiunea, ce ar fi 
de făcut și la noi sub raporturile actuale. 
Că și la noi nu merg lucrurile tocmai pe 
calea cea bună a progresului, dovadă este 
ernigrațiunea tuturor elementelor: culte, 
semiculte și a brațelor de muncă, tdte 
egal de necesare pentru transformarea 
agriculturei est.ensive primitive, eredit.e din 
moși și strămoși, în o cultură mai com
plexă și mai sistematică. Pănă acum nu 
s’a găsit aplicațiune în patrie elementelor 
culte decât pe cariera de advocat, care în 
sine nu este o meserie productivă, — ori 
cât de rentabilă și comodă ar fi pentru in
divid! și familii. De-o clasă productivă bur- 
ghesă română la tîrguri și orașe încă nu 
putem vorbi.

Cu tot progresul îmbucurător al Băn
cilor și aglomerațiunea în șcdle și cătră 
carierele liberale, este absurd să vedi do
sind populațiunea rurală în massă și go- 
lindu-se sate românescl și mixte de locui
torii români, pentru a da pe uvrierii în 
minele și fabricile de peste Ocean, pe 
când acasă este încă destul teren de des- 
voltat și pământ de cultură, care stă ne
îngrijit din lipsa de capital și de brațe, 
cari să-l cultive în mod rațional și con
form cu cerințele timpului. Apoi Românii 
din Transilvania au în a lor stăpânire cele 
mai multe materii prime, cu cari a dotat 
muma natură frumdsa țeră a Ardeiului, 6r 
căderile și cursurile de apă din satele și 
de pe hotarele lor, cifreză la milione de 
cai putere. Societăți cooperative și cultu
rale românesc! se pot înființa și forma 
mai bine acasă între ai săi, decât peste 
9 țări și 9 mări — fie în America, fie în 
Africa-de-sud, ori în Oceania, Canada etc.

Pagubă însă, că inteligința ndstră 
de la sate și tîrguri, este glebae adscripta 
de ignoranța și încăpățînarea mulțimei. 
Țăranul geme greu sub povara enormă a 
birurilor și daturilor de tot soiul ce i-se 
cer peste an, sub care abia își mai duce 
misera-i viăță, de pe-o di pe alta. Statul 
nu-i pdte ierta și reduce nimic din biru
rile și impositele actuale, față de povara 
enormă de datorii, ce are contractate și 
el în țeră și străinătate.

Reforma și ușurarea țăranului nu 
pdte veni deci decât de la el însu-și și 
prin sine : îndrumarea lui pe calea cultu- 
rei raționale și a progresului, cu trecerea 
de la sistema trienală cu ogorul obligător 
tot al 3-lea an, la cultura alternă, ca să-și 
pdtă cultiva întrăga moșioră în fie-care 
an și să-și p<5tă sămăna trifoiu și lucerna, 
ca să-și țină și vitele mai bine, și să pro
ducă și gunoiu mai mult. Apoi desvolta- 
rea cât mai mult posibilă a acelor ramuri 
de producțiune locală, pe care solul, clima, 
cursurile de apă le favoriseză într’un mod 
deosebit. Pentru aceste se cer și inteli
gență și spirit de întreprindere, și credit. 
La acestea tdte însă este de neapărată tre
buință introducerea comasărei prealabilă a 
tuturor terenurilor agricole și fînațelor — 
cu rare escepțiuni a puține sate de munte, 
pentru a reduce din complecsul enorm de 
spese și perderi de timp cu alergatul în 
sus și în jos, fără de nici un folos, și a-i 
da posibilitatea fie-căruia de a-1 munci și 

cultiva mai sistematic, servindu-se de tdte 
avantagele ce-i oferă natura și localitatea. 
Apoi înființarea și desvoltarea. societăților 
cooperative de producțiune și desfacere în 
locul Băncilor și Societăților de credit și 
economii pur capitaliste de adi.

A mai vorbi cui-va despre impor
tanța și utilitatea comasărei. a întrunirei 
și regularei din nou a proprietății private, 
într’un stat, unde esistă legi deja de un 
sfert de secol, cari se aplică și s’au apli
cat deja de mai multă vreme, s’ar părea a 
face esces de zel și a cauta să spargi o 
ușă ce deja este deschisă. Și totu-și nu 
este așa. Legea a putut fi necesară și 
utilă, der a fost greșit modul, cum s’a 
aplicat ea, și după resultatele ce a dat în 
câte-va comune poporul nostru s’a ferit 
și se feresce ca de foc de ea și preferă 
proprietatea-i parțelată și atomisată și dă- 
vălmășia.

Comasarea în ochii lui nu era de 
a-i înlesni și face mai eftină cultura și fo
losința pământului, ci de a-1 pune în im
posibilitatea de a mai ține vitele afară 
la câmp; în ochii privilegiaților de odi- 
nidră și marilor proprietari, a forța și im
pune comasarea pământurilor de cultură, 
era egal cu a-și aronda și ameliora pro
prietatea particulară în muncă și spese 
proprii prin luarea pământurilor celor mai 
bune de la săteni, în schimbul celor de-o 
clasă și calitate mai inferioră, și a o mări 
și rotundi prin pământurile ce i-se cuvine 
lui din pășunea și pădurea comunală. Co
masarea deci era și în ochii unora și a 
altora: spargerea și dismembrarea pășu- 
nei și pădurei comunale.

(Va urma)

Evenimentele din Balcani.
Din Constantinopol se telegrafeză, că 

pe basa unei iradele a Sultanului, poliția 
a espulsat pe toți Bulgarii din Constan
tinopol.

= Trupe turcesc! au pustiit total satul 
Markovo, unde bănuiau că se află ascunse 
bombe de dinamită.

= Pdrta declară, că arestarea așa 
numitei inteligențe bulgare e necesară, de 
orece membrii acestei inteligențe fac parte 
din comitetele macedonene și participă la 
uneltirile acestora.

= Diarul „Vecerna Posta" din Sofia, 
cel mai răspândit d>ar din Bulgaria, pu
blică următorul articol de fond, în ces
tiunea conflictului bulgaro-turc:

„In curând Turcia va afla nu numai 
cererile ndstre, ddr și condițiunile ndstre; 
numai atunci incidentul se va considera 
ca închis..........................................................

„Și atunci nu Sangiacul (steagul sfânt 
al profetului), nu Ethniki Eteria... îi va 
pute fi de vre-un folos.

„O putere subterană o rdde.
„Acestă putere are mâni nenumărate, 

are baldne si d’asupra 180,000 de bombe.
„Bombele au fost puse la încercare, 

baldnele înse încă nu.
„Gând li-se va da drumul și lor, și 

focul va începe să se reverse, Dolma- 
Bahu și Ildiz-Kioskul vor fi prea înguste 
pentru a le încăpea.

„Pentru fie-care suflet perdut, Mace
donenii vor luadece; pentru fie-care copil 
inocent, o sută, pentru fie-care văduvă 
perdută, un oraș întreg.

„Și decă pănă atunci flotele interna
ționale din Salonic nu se vor pute înțe
lege în ce mod să intervină contra Tur
ciei, atunci armata bulgară, sub zidurile 
din Constantinopol, va executa un marș 
demn de numele ei“.

După ce vorbesce de isprăvile eroice 
ale armatelor bulgăresc! contra bizanti
nilor și latinilor, amintesce luptele cu 
Charlemagnu și termină cu aceste cuvinte:

„Ddcă vrea Dumnedeu, cu ajutorul 
lui nu vom remâne datori nici Turciei.

„Noi nu cerem satisfacție, ne-o vom 
lua singuri".

= Guvernul grecesc a trimis Porței 
o notă în care-i recomandă să împiedece 
continuele asasinate ale Grecilor din Ma
cedonia.

Nu trece nici o di — adaoge nota 
— fără se se comită asupra Grecilor asa
sinate ordonate de comitetul bulgaro-ma- 
cedonean.
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Comisar al guvernului pentru esa- 
meuul de maturitate la șcdla superioră co
mercială română din Brașov a fost numit 
d-1 Nic. Putnoky, directorul gimnasiului 
din Lugoș.

Inspecție. D-1 Alexe Kuncz, direc
torul superior al circumscripției Clușifl, a 
sosit eri la Brașov, spre a inspecta gira- 
nasiul român gr. oriental.

Nou advocat în Brad. D-1 Dr. loan 
Papp anunță, că șî-a deschis cancelarie 
de advocat în] Brad, comit. Huneddrei, 
judecătoria Baia de Oriș.

Măcelul din Basarabia. Guvernul 
rusesc a trimis guvernatorilor o circulară 
în care se descrie masacrul de la Ghișinău. 
Cifrele oficiale ale victimelor sunt: 45
morțî, 74 grav răniți și 350 mai puțin 
grav răniți. Vr’o 700 de case și 600 de 
prăvălii ale evreilor au fost prădate. In 
circulară se recomandă, ca în cas de tu
multuri, autoritățile să intervie imediat, 
luând asupra lor direcțiunea represiunilor.

Contesă mortă de fonie. Se scrie 
din S. Petersburg, că contele Iosif Po- 
tocki, proprietarul a o sută de domenii, 
s’a îmbolnăvit grav mai deunădi și doc
torii au constatat, că boia lui este incu
rabilă. Soția contelui atât de mult s’a 
mâhnit de acesta, încât două săptămâni 
n’a mâncat nimica și după două săptă
mâni a murit de f<5me.

Oinorît de locomotivă. Cât de pri
mejdios este a umbla pe linia trenului s’a 
vădut alaltăeri pe Jinia dintre Gyertyâmos 
și Beregseu (Bănat), unde cantonierul Mar
tin Szaraz fu surprins de un tren acce
lerat, a cărui locomotivă ajungându-1, l’a 
trântit de pe terasament cu atâta forță, 
încât a rămas mort pe loc. Nenorocitul 
lașă după sine o văduvă și trei copii.

Timp de 80 ani servitore. In Măh- 
risch-Schildberg și-a serbat dilele acestea 
servitărea Ana Schetnbera din Hermanitz 
în etate de 96 ani. jubileul de 80 ani, de 
când se află în serviciul familiei Konig- 
Bătrâna lucrăză și astădl după putință și 
își aduce aminte forte bine de evenimen
tele din tinereță. Ea vede bine și citesce 
fără ochelari.

Epitaf îngrozitor. Cel mai grozav 
epitaf din tote cimiteriile din lume este 
fără îndoială epitaful de pe monumentul 
ridicat de curând în cimiteriul din Dobri- 
țin. Acesta este monumentul familiei Mo- 
ricz, ridicat de societatea Emke, căreia ul
timul membru al familiei Moricz i-a lăsat 
o moștenire de 15.000 fl. Epitaful a fost 
scris de testator și are următorul text un
guresc, pe care îl dăm în traducere:

Aici odihnesc în Domnul:
Iosif Moricz sen.

decedat în etate de 62 ani, 
împușcat de fiică-sa. 

Elisabeta Moricz, 
sfârșită în etate de 17 »nl prin sinucidere. 

A împușcat pe mimi-su.

losif Moricz junior, 
decedat în etate de 27 de uni în temniță. 

A împușcat pe tatăl său.
Vecini ca îndurare să le fie milostivă sărma

nelor suflete păcătdse.

Dela comună.
Erî în 13 Main n. representanța co

munală a orașului Brașov a ținut ședință 
ordinară. Acesteia i-a premers o ședință 
estra-ordinară sub președința d-lui vice- 
șpan Dr. Fr. Jekel, în care s’a făcut ale
gerea diferitelor comisiuni orășenesc!, pre
cum și alegerea unui conducător a espe- 
ditului, post devenit vacant la primărie.

înainte de a se procede la alegerea 
comisiunilor, membrul maghiarluliu Moor 
a cerut cuvântul pentru a se plânge, că 
în cele 17 comisiuni orășenesc!, ce sunt a 
se alege din nou, s’au aflat până acuma 
între 100 membrii numai 6 Maghiari, pe 
.când Românii au fost repro9entațî în ele 

cu 15 membri. Și acesta cu tote că în re
presentanța comunală sunt adi mai mulți 
membrii maghiari, decât Români. Maghiarii 
doresc să fie cel puțin în aceeași măsură 
ca Românii representați în comisiuni. Face 
cunoscut, că consoții săi cer votare se
cretă pentru tdte comisiunile. In fine spune, 
că ei au pus numai pentru acele locuri, 
cari au rămas vacante în comisiuni, can
didați maghiari.

Advocatul Carol Adam arată, că 
aceste comisiuni în cea mai mare parte 
n’au mare importanță, întru cât tot magis
tratul le isprăvesce tdte. Totuși s’a avut 
tot-deuna în vedere să fie representate 
cât mai bine în aceste comisiuni interesele 1 
generale. Nici Maghiarii în Blumăna nu 
țin semă de minoritatea săsescă și au 
ocupat acolo tot terenul numai pentru 
Maghiari. Propune, ca adunarea să găsescă 
o modalitate, prin care să se pdtă satis
face și cererea Maghiarilor, fără să fie de 
lipsă a se face votare secretă pentru tăte 
comisiunile. Cere ca pentru scopul acesta 
să se suspendeze ședința.

Viceșpanul suspendeză ședința pe 
timp de 10 minute. Sașii și Maghiarii se 
înțeleg împreună, stabilind o listă pentru 
locurile vacante din comisiuni. Resultatul 
a fost, că în acele locuri fură candidați 
și vre-o trei păn’ la patru Maghiari.

A urmat apoi alegerea conducătoru
lui de espedit. A fost ales în postul acesta 
cu 69 voturi funcționarul de la oficiul de 
dare Wilhelm Klein. Devenind printr’asta 
postul acestuia vacant, a fost ales în lo
cul lui Klein cancelistul Wilhelm Niemands, 
ăr în locul lui Niemands fu ales Friederic 
Ascht.

In ședința ordinară ce a urmat sub 
președința primarului, sunt de notat cu 
deosebire 3 puncte. La punct 5 Iuliu Moor 
și soți au propus, ca de aci încolo proto
colul ședințelor representanței orășenesc! 
să fie purtat și în limba maghiară. După 
ce la cererea d-lui Dr. Flechtenmacher s’a 
cetit numele celor ce au subscris propu
nerea, adunarea a prirait’o fără de nici o 
discuție și s’au și ales îndată trei dintre 
membrii maghiari ca verificătorî ai proto
colului ședinței, ce se va dresa și în limba 
maghiară.

La punct 11 s’a decis, în urma stă
ruinței membrilor români, cari erau de 
față, ca propunerea magistratului pentru 
cassarea fântânei săritdre de pe locul li
ber dinaintea gimnasiului român, să fie 
respinsă; fântâna să rămână la locul ei și 
să fie provăflută cu apă de ajuns.

In comisiunea permanentă fiind a se 
alege un membru, a fost ales cu maiori- 
tate de voturi Iuliu Moor.

Ședința a fost forte bine cercetată. 
Și dintre membrii români au fost de față 
partea cea mai mare.

C. A. Rosetti.
(Din memoriile regelui Carol.)

III.
7.9 Aprilie/1 Maiu, 1871. Alegerile pen

tru consiliul comunal din Bucuresci avură 
resultat contrar celor din anii trecu ți; Nici 
un candidat al partidului oposițional libe
ral n’a fost ales. C. A. Rosetti. care a ră
mas împreună cu Brătianu conducătorul 
partidului liberal — probabil în urma aces
tei înfrângeri — comunică în „Românul44, 
că are de gând a părăsi țera și a înființa 
în sudul Franței un pensionat de băieți. 
Ororile Comunei din Paris au avut efect 
calmant și asupra spiritelor estreme din 
România.

7/19 Martie 1876. loan Brătianu, pe 
care principele nu-1 văzuse de mult, este 
primit în audiență și se pronunță asupra 
situației României, pe care atât cu privire 
la raporturile de partide în intern, cât și 
cu privire la raporturile externe: — crisa 
orientală — o află fărte precară. Sfatul lui 
este, ca se fie chemată la conducerea afa
cerilor oposiția unită, care representă tdte 
nuanțele de partid și printre membrii că
reia se numără, afară de Brătianu, Ion 
Ghica, Cogălniceanu, Epureanu, G. A. Ro
setti, Vernescu și D. Sturdza.

1/13 Aprilie 1876. Principele Carol pri- 
mesce pe Ion Brătianu, care îropreuaă cu 
C. A. Rosetti este sufletul coalițiunei. EI 
se pronunță cu reservă asupra crisei, stă- 
rue însă pentru resolvirea ei. Decă nu 

vine oposiția la cârmă, țera și tronul vor 
fi espuse la mari pericole....

8/20 Maiu 1876. După o serie de 
mai mulți ani, G. A. Rosetti, care nici odată 
n’a făcut taină de sentimentele sale re
publicane, este primit în audiență la 
principe.

3/15 Iunie 1876. începutul alegerilor 
pentru cameră. G. A. Rosetti le conduce 
în sensul partidului liberal. Partidul con
servator de curând retras de la putere nu 
are speranță să obțină nici o duzină de 
mandate.

27 Iunie / 9 Iulie 1876. G. A. Rosetti 
fu ales președinte al Camerei — o do
vadă despre coloritul radical al majorității 
— Epureanu simte, că își perde influența 
și că nu va mai pute rămâne mult timp 
ministru-președinte.

10/22 Iulie 1876. Camera predă prin
cipelui răspunsul la mesagiu. Președintele 
camerei C. A. Rosetti îi dă cetire. Adresa 
forte lungă nu este alt-ceva, decât un act 
de acusare contra cabinetului anterior.

7/19 Octomvrie 1876. Ion Ghica plecă 
cu misiune specială la Londra, C. A. Ro
setti la Paris, spre a trata cu Anglia și 
Franța asupra convențiunilor comerciale.

24 Octomvrie / 5 Noemvrie 1876. C. 
A. Rosetti a semnat cu ducele Decazes în 
Paris o învoială comercială, căreia are se-i 
urmeze convenția definitivă.

2/14 Aprilie 1877. Abdul Kerim-pasa 
a plecat la Șumla să ia comanda armatei 
de la Dunăre. împăratul Alexandru este aș
teptat în Ohișineu. Principele la dorința 
lui Brătianu chiemă la sine nu numai pe 
actualii, ci și pe foștii miniștri și diferiți 
bărbați de stat români, spre a le audi 
sfatul în acestă situație fatală. Se discută 
îndelungat în drepta și în stânga; resul
tatul final este, că majoritatea neminiștrilor 
present!, D. Ghica, Bosianu, Ion Ghica, 
Epureanu, A. Golescu se pronunță hotărît 
pentru neutralitate. Numai Cogălniceanu 
și Rosetti sunt pentru o înțelegere cu Ru
sia. Principele însuși este adversar neu
tralității, prin care s’ar enunța anihilarea 
României ca stat....

25 Aprilie / 7 Maiu 1877. C. A. Ro
setti stărue pentru a declara independența. 
Diarul seu „Romanul14 publică un prim ar
ticol răsboinic, cerând o participare directă 
a României la răsboiu.

10/22 Maiu 1877. Serbarea națională 
se celebreză adi solemn, ca dina declarării 
independenței.... In sala tronului mare re
cepție. După adresa Metropolitului vor- 
besce Dem. Brătianu, vice-președintele se
natului, salutând pe principe, ca pe primul 
rege al României. Președintele camerei 
G. A. Rosetti îi aduce aminte principelui 
de cuvintele sale pronunțate înainte de asta 
cu 11 ani, când a sosit în Bucuresci și a 
flis, că a devenit Român, părăsindu-și pa
tria și familia, pentru-ca -să împărtășăscă 
adi ca cetățen, mâne decă va cere tre
buința ca soldat sdrtea bună seu rea a țării. 
Rosetti își esprimă admirațiunea pentru 
devotamentul, cu care principele și-a în
deplinit promisiunea.

22 Maiu / 3 Iunie 1877. Principele 
acordă marea cruce .Steaua României14 
miniștrilor I. Brătianu și Cogălniceanu, ce
lor doi raetropoliți, generalului Golescu și 
principelui Dem. Ghica. Președintele ca
merei Rosetti cere permisiunea, să refuse 
ondrea cu care era să fie și el distins, de- 
6re-ce prinoipiile sale republicane îi inter- 
dic purtare de ordine: ei asigură pe prin
cipe, că își păstrăză ce e drept idealurile 
tinerețelor și rămâne republican. însă cu 
tdte acestea ca politician real nimic nu 
pote do.ri mai bun pentru patria sa, decât 
să stea în fruntea ei un domnitor atât de 
accesibil pentru ori-ce mișcare de libertate, 
cum este principele Carol, căruia în tot- 
dduna îi va fi credincios supus.

27 Maiu / 8 Iunie. Sosirea Țarului în 
Bucuresci. Președintele camerei G. A. Ro
setti, care este tot-odată și primar al ca
pitalei îl salută la gară...

20 August / 1 Septemvrie 1877. Tre
cerea Dunării. Brătianu și C. A. Rosetti, 
cari sunt de față, emoționați își esprimă 
principelui fericirea, ce o simt în acest 
moment solemn, când • tinerimea Româ
niei, înarmată de răsboiu, trece Dunărea, 
spre a căuta pe dușmanul ereditar în pro
pria lui țeră. Nici odată n’ar fi sperat, că 
vor trăi să vadă acăstă di mare.

A. P.

Convocări.
P. T. membrii ai societății române 

de diletanți „Progresul*, din Făgăraș pre
cum și alțT binevoitori ai acestei corpo- 
rațiuni sunt invitați a participa la adunarea 
generală ordinară, ce se va țină în localul 
obicinuit (inst. Furnica) din Făgăraș, Du
minecă în 24 Maiu st. n. la 3 dre p. m.

Obiectele; 1. Deschiderea ședinței 
2. Constatarea membrilor îndreptățiți la 
votare. 3. înscrierea de membrii noi și în
casarea taxelor. 4. Alegerea comisiunilor. 
o. Raportul deneral al comitetului. 6. Ra
portul cassierului. 7. Censurarea acestor 
rapdrte și referada comisiunilor. 8. Curente 
șl propuneri diverse- 9. Constituirea comi
tetului și al biroului pe un nou period de 
trei ani. 10. Statorirea timpului proximei 
adunări generale. 11. închiderea ședinței.

Din ședința comitetului ținută la 8 
Maid 1903 în Făgăraș.

Dr. Octavian Vasu, Gosti Toma, 
președinte. secretar.

*

Despărțământul „Fărăgău44 al reuniu
ne! învățătorilor din archidiecesa gr. cat. 
de Alba-Iulia și Făgăraș, își va ține adu
narea de primăvară la 17 Maiii st. n. a. 
c. în șcdla gr. catolică din Harastăș la care 
sunt învitați P. T, membrii precum și toți 
de amicii învățământului poporal.

1. Asistarea la‘.serviciul divin la drele 
8 a. m. 2. Deschiderea ședinței. 3. Ascul
tarea esamenului elevilor școlei gr. cat. 
din Hărastăș. 4. Constatarea membrilor.
5. Cetirea disertației : „însemnătatea dis
ciplinei în șcdlă44 prin d-1 S. A. Dorgo înv.
6. încasarea taxelor. 7. anunțarea unei 
persdne disertante, precum și acelei care 
va ține prelegerea practică cu ocasi.unea 
adunărei proxime. 8. Fixarea timpului 
și locului pentru adunarea proximă. .0. 
Aprețiarea esamenului și disertației ținute. 
10. Propuneri și interpelări. 11. încheiere.

Ercea,20 April 1903.
Dumitru Cioloca, Aurel Căliman, 

președinte. notar.

Budapesta, 13 Maiu. F6ia oficială 
publică în numărul său de ac}i prea 
înaltul decret, prin care Maiestatea 
Sa numesce pe episcopul gr. cat. de 
Lugoș Dr. Demetriu Radu, episcop 
gr. cat. în scaunul vacant de Oradea 
mare, ăr la scaunul de Lugoșiii de
venit prin acesta vacant, numesce 
pe canonicul metropolitan din Blașiîl 
Dr. Vasile Hossu.

NECROLOG. Văd. Alexandru Ră- 
koczy de Kapolna născ. Maria Filep cu 
fiul său Alexandru, Ana Filep măr. Ale
xandru Stan de Szaploncza și soțul său 
cu inimă înfrântă de durere anunță irepa
rabila pierdere, ce au încercat prin mdr- 
tea prea iubitului lor tată, socru și bunic 
Ștefan Filep de Remetea, președinte de 
tribunal în pensiune, membru viril al con- 
gregațiunei comitatului Sătmar etc., înce
tat din viață în etatea de 80 ani, după 
un morb scurt în 10 a curentei la 11 dre 
săra. Osămintele scumpului defunct se 
vor astruca după ritul gr. cat. în 13 a 
curentei Ia 3 dre p m. în cimiteriul fami
liar din Remetea, lângă osămintele prea
iubitei sale soție Eleonora Beothy de Ora- 
dea-Mare. Serviciul religios se va oficia 
în biserica gr. cat. din Remetea în 14 a 
curentei la 9 ore a. m. Remetea (Ghioar), 
la 11 Maiu st. n. 1903. Fie-i țărina ușoră 
și memoria eternă 1

Literatură.
—„Baladepoporale* de Avram Cor

cea. O broșură elegant tipărită de 137 pa
gini, conține o mulțime de poesii poporale, 
cari caracterisăză fantasia poetică a popo
rului nostru. Aceste poesii s’au cules de 
autor de la uu lăutar din Bănat cu nu
mele „Vincenție Micu“. Prețul broșurei e 
1 cor. 60 bani plus 20 bani porto. Se pote 
procura de la tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

—A apărut tomul I. din „Novele* de 
Vasilie Banta 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 pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Prețul pentru losuri
La trimitere cu poșta

40 filer! mai mult.
80 bam „ „

II
—a.—...

Cursul la bursa din Viena,
Din 12 Maiii n. 1903.

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

121 25
99.50
92 —
99.10
99.25

2' 2 -
. 157 25

X’

8
la Loteria ZII-a în conâițiunl originale. 

Losurile vândute prin noi au făcut până acuma câștigurile 
principale de:

100,000 80,000 50,000 25,000 Corone, 
afară de aceste încă circa: dece miiione în totul î

Serviciu prompt S Serviciu prompt!

i
r

©

O

Ș'

In cas de câștig se păstreză cea mai mare discrețiune!
Prețurile losurâBor: 

jumetate los,
d» corone

/A —-

£&
sfert de los,
îl corone
-----  _ v

optime de los.
1.5L corone

Los întreg,
12 corone

SO-" Tragerea îb> și $3 Mafii st. now 1903. 
ÎACOB L. ADLER & ERATELE 
societate de bancă m eoinantiită, BEKASOV.

Cea mai mare coleckră principală din Transilvania.

O

&

.-.■

fvL
f—

La prea Înalta poruncă a
rie de sUt c,î.

pentru scopuri de binefacere a părții austriace.

LOTERIA acesta
unică în Austria legal concesionată,

conține: SS.3®? câștiguri în bani gata ------------ ——
----- ---------S-mrrxa de corone 506,880.

Câștigul principal

200.000 Cordne bani gata.
Tragerea urrneză irevocabil la 18 Iunie 1903.
- Un los costă 4 corone.------- _...=

Losuri se capetă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 
amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

" ---- — Scosurile se trimit traisco. —

Dela Direcția c. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat. LVrte

.-/>2

Impr. ung. cu premii.........................100.65
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.45
Renta de argint austr.....................121 25
Renta de hârtie austr....................... 101.10
Renta de aur austr..............................93.4t>
Losuri din i860. . . ....................... 163.80
A.cții de-ale Băncei austro-ungară . 16.3’1
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 728.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 671 25

NapoleondorI........................
Mărci imperiale gefmane
London vista....................
Paris vista........................
Rente de corone austr. 4°/o
Note italiene...................

. . 19.06
. . 117.10

. . . 239.70
. . 95.22l/2
. . . 95 15

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Maiă n. 1903

Bancnot rom. Gump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. îî 18.70 Ti 18.80
Napoleond’on. n 19.- Ti 19.04
Galbeni n .11.20 n 11.30
Ruble Rusescl n —.— n —.—
Mărci germane n 116.80 M 111 08
Lire turcescl ■*> 21.20 n —
Scris fonc.Albina 5°/0 101.- n 101 -

I

£>

■3g>

§>

r'T'Jj

De închiriat dela sf. Mihai,
Schein, Strada Prundului 37, 

în apropierea Băilor de abur, posiție 
frumosa, o locuință spre -stradă par
tere înalt (cu galerie acoperită, care 
constă din 3 odăi mari, bucătărie, 
și folosirea spălătoriei).

Locuința spre strada s 
3 odăi, una spre grădină, bucătărie 
cu apaduet, cămară etc. (folosirea 
spălătoriei).

Informații la proprietarul ©ari 
ECamner, Tîrgul grâului nr. 5, s6u 
în casa din Strada prundului nr. 37.

2—3.(960)

^vvogra^/4

A. Mureșianu
Brașov, Tergu! Inului Wr. 30.

Acest stabiliment este provetjut cu cele mai £ 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot^ 
felul de caractere de litere din cele mai moderne ' 
este pus în posițiune de a put6 esecuta orf-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂKȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISIT1

DIEEJBITE FORMATE.

PE.OGRAMEELEGAWTE.BILETE BE LOGODNĂ Șl DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI,

AMiiătfjijBii.

Comandele eventuale se primesc în biuroul Si 
’ tipografiei, Brașov Tergul Inului .Nr. 30, ©ta- O 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- @ 
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

<

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru foto speciile de serviciurî 
BiL=A.£rȚ™si.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Sou/ve/t/ta, in lela măvi/mea-

TĂsffi'3 SDSmi, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.prețurdcurente și diverse
BILETE DE INMOMENTâRI.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


