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Căderea guvernului Szell.
Așa-deră s’a petrecut și cu d-1 

Szell ceea-ce se petrece cu omul, 
care vrea se șddă pe două scaune. 
In cele din urmă a trebuit se se 
convingă, că orl-cât de mare meș
ter e în născocirea de formule de 
împăcare și de devise sunătore pentru 
îmbetarea cu apă rece a „națiunei", 
și a „naționalităților" menite a-se 
contopi în cea dintâi u, totuși n’a. 
putut pentru durată, nici chiar în 
vremile întbrse de acji, se fie și 
omul de încredere al Curții și se 
nu voiâscă a-se strica de tot nici cu 
oposifiunea koșutistă, care obstrueză 
proiectele militare.

Duminecă, cum seim, ministru- 
președinte Szell a raportat Majes. 
Sale despre situafiune. Propunerile 
lui de a-se continua resistenț.a pa
sivă fată de obstrucție, seu de a-se 
retrage de ocamdată proiectele mili
tare, monarchul nu le-a primit și 
deci nu i-a rămas alta decât a-se 
retrage. Deja în momentul când a 
plecat la Viena, se vorbea în Bu
dapesta, că Szell a mers acolo cu 
actul de demisiune gata, în bu
zunar.

Astăcjl d-1 Szell a anunțat în 
camera deputaților demisiunea în
tregului cabinet și a rugat camera 
se-șl amâne ședințele pănă ce se va 
constitui noul ministeriu.

Mai curend decât am crezut, 
când acrieam revista nostră de erl, 
se va decide asupra întrebărei: Cine 
va fi ministru-președinte în Ungaria? 
Presupuneam, că actualul cabinet va 
mai face încă o ultimă încercare de 
a stabili măcar un armistițiu provi- 
sor cu obstrucția din dietă. Dâr 
Francisc Kossuth l’a prevenit de
clarând la începutul ședinței de erl, 
că oposiția a hotărît a inaugura cu 
acâsta c|i așa numita obstrucțiune 
technică. Nu i-a mai rămas aer d-lui 
Szell alta, decât a face loc altuia, 
care se-șl încerce norocul cu o altfel 
de procedere și se nu se sfiescă de 
a întrebuința și forța pentru a face 
ca oposiția se-șl pună botul pe labe.

Despre viitorul ministeriu se va 
decide mâne, poimâne în Viena. Fi- 
ind-că însă brânca curentului, ce 
domnesce în sferele militare și ale 
Curții, nu arată compromis, ci apli
carea forței pentru a face posibilă 
cât mai grabnica votare a proiecte
lor militare, e aprbpe de mintea 
omului, că șansele cele mai mari de 
a învinge la Viena le au vederile 
energicului ministru de honvec|l, ba
ronul Fejervary. Și 6re dintre ome
nii de stat civili ai Maghiarilor 
cine are mai multe șanse de a 
ajunge în capul guvernului — după 
ce pentru moment încă nu pbte fi 
vorba de revenirea lui Banffy — 
decât fiiul tătâne-seu, Stefan Tisza, 
predestinat „et par droit de naissance, 
el par droit de conquet11 a presida apli- 
cărei forței față cu obstrucțiunea. In 
tabăra acestuia se vor afla și ai lui 
Banffy și toți a căror vis este un 
absolutism adevărat național maghiar 
șovinist.

Nu e deei pentru care se pre- 
gătesce, ci pentru care nimeresce. 
Guvernul Szell a pus la cale ma- 
nifestațiunile comitatelor în contra 
obstrucției, der n’a ajuns să aibă 
bucurie de ele, ci folosul acestor 
manifestațiuni le va trage viitorul 
guvern Tisza.

Desideriu Banffy par’că vedem 
cum îșl resucesce vesel mustața, căci 
vede apropiându-se și al doilea veac 
al lui, când, cum a promis, va do
vedi, că păte se fie „factor prin 
fapte".

Trebue să repetăm, că Majes- 
tatea Sa încă nu a decis, cine 
se fie urmașul lui Szell. Se simte 
însă de dimineță cum are să fie 
diua și nu trebue se uităm, că Iuliu 
Andrassy singurul, care ar fi putut 
face concurență lui Stefan Tisza, s’a 
deochiat în sferele curții prin arti- 
cololul ce l’a publicat în cjiarul vie- 
nes „N fr. Presse".

A rămas der contele Ștefan 
Tisza, cel-ce a învățat dela tatăl seu 
a fi mai astut și mai tăcut, când 
așa este mai oportun, și acesta are 
ac|i cele mai mari șanse de a ajunge 
ministru-președinte.

Dăr ori cum ar fi resultatul de- 
cisiunei monarchului, după asculta
rea bărbaților chiemațl la Viena ca 
să fie consultați, fapt este și rămâne 
că guvernul Szell se duce și el pe 
drumul, pe care se duc și trec tăte 
în lumea acesta plină de deșertăciuni, 
după patru ani de muncă nemulță- 
mitore la „reconstruirea statului na
țional maghiar."

In ședința de eri a dietei, înainte 
de a-se întră în ordinea de di, deputății 
independiști Kossuth, Barabas, Kubik și I. 
Toth au conferit eu CoIoman Szell și cu 
Apponyi, cărora li-au declarat, că sunt 
gata a-șl oferi serviciile pentru clarificarea 
situațiunei. Kossuth a anunțat, că înainte 
de ordinea dilei vor lua 30 de inși cu
vântul în privința acesta. Tot-odată Kos
suth a întrebat pe Coloman Szell, cum 
stau lucrurile actualmente. Szell a de
clarat, că se va pronunța în ședința de 
adi (Marți) a camerei.

Barabas a propus să nu se țină șe
dință. Coloman Szell înse n’a primit pro
punerea. La rândul seu contele Apponyi 
a declarat, că înainte de ordinea de di 
nu pot să ia cuvântul decât 6 oratori.

Cu alte cuvinte s’aînceput cu acesta, 
obstrucțiune tecnică.

Intr’aceea se dă o mare importanță 
scirei, că Majestatea Sa a chemat la Viena 
pe presidentul camerei magnaților contele 
Albin Csaky, pe presidentul camerei de
putaților contele Albert Apponyi, pe fostul 
president al delegațiunei ungare contele 
Iuliu Szapary și pe contele Iuliu Andrassy.

Dilele ce vor urma, au să fie de 
mare importanță pentru desfășurarea lu
crurilor. Politicianii mai calmi nu cred, 
că cordna și înaltele cercuri militare se 
vor învoi a face concesiuni pe plăcerea 
obstrucționiștilor. In cestiunea militară se 
va evita ori-ce reformă, care ar știrbi uni- 
tetea armatei, se va evita mai ales luarea 
unei hotărîrî asupra limbei de comandă 
maghiară. Așa ceva este absolut esclus.

Tocmai fiind-că lucrurile stau cum 
stau face sensație scirea răspândită în cer
curile politice din Budapesta, că și con
tele Stefan Tisza a fost chemat de Maj. 
Sa la Viena. Se dice, că Tisza a dus cu 
el, gata, lista noului ministeriu, după care 
contele Stefan Tisza ar fi ministru pre
sident și de interne; Wekerle ministru de 
finance; br. Geza Fejervary ministru de 
răsboiii; Albert Berzeviczy ministru de 
culte și instrucțiune; Hieronymi ministru 
de comerciă ; Plosz ministru de justiție și 
Daranyi ministru de agricultură.

Evenimentele din Belgrad.
Noul regej serbesc.

Totă diua de Duminecă s’au ținut 
consultări cu privire la alegerea de rege, 
ce s’a făcut erî. Pe strade se vedeau gru
puri numărfise. După amiaeji la firele 5 s’a 
ținut o conferență comună, cu scop de 
a-se lua măsuri pentru o procedere soli
dară în marea skupștină electivă.

Intre membrii noului guvern se ivi
seră deja de mai înainte fire-carl diver
gențe. Aprfipe jumătate din miniștri măr
turisesc idei republicane. Tfită diua de 
Duminecă membrii cabinetului s’au sfătuit 
și abia după araiadi a succes încheierea 
unui compromis cu privire la restabilirea 
constituțiunei de la 1888, pe care o făcuse 
fostul rege Milan după model belgian, 
der pe care însu-șî Milan numai timp de 
9 luni a ținut’o în vigfire. Constituția 
acesta să se .întregescă cu disposițiunile 
referitore la sufragiul universal și cu 
aceea, ca armata să facă jurământ și pe 
constituție. Adecă un fel de formă repu
blicană, în frunte cu regele. S’a stabilit 
apoi programul marei skupștine, ce s’a ți
nut eri.

După o telegramă din Semlin, cu 
data de 15 Iunie, Duminecă sera au sosit 
acolo un grup de ofițeri, ca să se sfă- 
tufiscă asupra situațiunei. Ei au luat în
tre altele hotărîrea, ca să nu se publice 
numele acelor ofițeri, cari au participat 
la uciderea lui Alesandru și a Draginei, 
să nu fie trași la răspundere, căci ceea-ce 
au săvîrșit, au făcut în interesul patriei, 
și, în urmă, că armata se supune întru tfite 
la votul marei adunări cu privire la ale
gerea de rege, însă pe lângă păstrarea 
formei de guvernământ monarchice.

Diua de erî, Luni, a fost ffirte agi
tată, căci marea skupștină avea să alegă 
pe noul rege. Stradele erau înțesate de 
lume și toți așteptau cu mare încordare 
resultatul dilei.

Amănunte asupra decursului adunării 
n’avem încă. Ounoscem însă resultatul. 
La 12 fire și 12 min. marea skupștină a 
proclamat de rege al Serbiei pe prin
țul Iiaragheorghevicl.

Votul a fost primit cu strigări pu
ternice de „Zwio" (jivio!)

S’a ales imediat o delegație, care se 
mergă la prinț și să-i aducă la cunos- 
cință marele eveniment.

Amenunte despre tragedie.
După sciri provenite din sorginte au

tentică, noul rege al Serbiei nu se va 
pută instala imediat în konak, fiind-că ur
mele faptei îngrozitore din nfiptea de 
Miercuri spre Joi, nu sunt șterse încă. Cei 
16 ofițeri, cari au năvălit în konak, au 
nimicit totul în mod vandalic. Tapetele 

de mătase le-au sfîrt’icat, plafondul cu 
gravuri scumpe l’au murdărit, au spart 
geamurile; de la pat pănă la odaia de 
baie e numai un lac de sânge, marile 
oglinfii sunt murdărite cu sânge, paturile, 
albiturile lor, mobiliarul, sunt dărăburite 
și tăiate cu săbiile.

= Din scirile ultime reiese, că pe 
timpul tragediei, Țintar Markovid nu mai 
era de fapt ministru president. El își dă
duse demisiunea. Regele Alexandru se 
ocupa cu planul, ca se convoce skupștină 
în Niș, înse mai întâiu să aresteze pe 
agitatorii din oposiție. Țințar vedea, că 
acesta ar fi un pas violent, de altă parte 
era gelos de influența generalului Lazar 
Petrovid. Țințar s’a declarat deci contra 
planului regelui. Oposiția lui Țințar ațițâ 
și mai mult pe rege, care ajunse se se 
certe cu Țințar. In urma aefista Țințar șLa 
dat demisiunea. Regele o primi.

Aefista s’a întîinplat două dhe îna
inte de tragedie, însă în mare secret. Re
gina începu acum să bănufiscă sortea te
ribilă ce-i aștfiptă. La serata de curte dată 
în sera tragediei, ea a dis cătră un con
sul strein :

— Trăesc într’o vecinică temere, 
n’am liniște, nici d'ua, nicî nfiptea, decă 
a șî fi sciut, că trebue să trăesc astfel de 
momente, nicî-odată n’ași fi dorit tronul. 
Poporul nu-șî iubesce regele, fir pe mine 
mă urăsce. Ai să vedî încă, că o se ne 
prăpădfiscă. Țera e mai tare, decât noi.

= Partisanii lui Karagheorghevid îl che
mară pe acesta să vină în țeră, căci causa 
lui va isbândi atunci. Karagbeorghevicî 
însă a răspuns:

— Domne apără. Regele Alexandru 
luerfiză destul de bine în interesul meu.

= Ministrul de resboiu Pavlovici a 
fost împușcat astfel: Cine-va i-a telefonat 
să bage de seină, că au să-l surprindă 
soldații în casă.

Ministrul își îmbrăcă uniforma de 
general, apoi se puse în ferestră. El vădii 
prin întunerec, strălucind baionete.

— Cine e? întrebă.
Nici un răspuns. '•
Pavlovici descărca un revolver, însă 

în acel moment un glonț venit de din jos, 
îi sfărimâ mâna drfiptă. Ministrul, îngrozit, 
strigă nevestei sale: Refugiați-veI Fe
meia fugi cu fiica ei și se refugiară în 
vecini.

Intr’aceea căpitanul, care conducea 
pe câți-va soldați, întră în curte și bătu 
la ușe. Un servitor deschise.

— Stăpânul teu e condamnat să mfiră, 
lasă-ne să întrăm.

— Stăpânul meu este atașat militar 
rusesc, pe acesta nu-1 puteți condamna 
la mfirte 1 răspunse feciorul.

Căpitanul greși locuința. își ceru 
scuze și apoi s’a dus cu soldații la lo
cuința lui Pavlovici, care tocmai își lega 
mâna sângerândă cu o cârpă. Căpitanul 
descărca revolverul asupra ministrului, 
glonțul pătrunse prin ordinul-Miloș și se 
opri drept în inima ministrului, care cădii 
mort.

= Regele Alesandru, în după armada 
dilei de Miercuri era trist și posomorit. 
Presimțiri negre îl munciau. Era agitat și 
estraordinar distras. Țvikerii mereu îi că
deau de pe nas. Ședea tăcut în vasta sală 
a'vechiului konak, în sala de unde a fost 
aruncat pe ferestră după ce fii asasinat 
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Se gândea pote Ia cele trei atentate ce 
s’au făcut la vieța lui.

= In legătură cu tragedia de la 
curtea sârbescă amintim, că alaltăerî lo
cotenent- colonelul Zsiwkovici s’a împuș
cat în ministriul de resboiă. Căpita
nul de stat major Svetozar Golub o viei 
a înebunit. El are mania, că-1 vor esecuta 
Locotenentul Lazar Sovanovici s’a împuș
cat și el în fortăreță, fiind-că nu i-s’a spus 
și lui, ca să participe la „fapta gloridsă 
națională" din noptea de Miercuri spre Joi.

= Autopsia părechei regale serbesci. 
Medicul Dr. Michel, care a făcut autopsia 
cadavrelor părechii regale sârbesc!, inter- 
viewat de un diarist a spus următdrele : 
La cadavrul regelui am aflat șese răni 
produse de glonțe și trei răni grave pro
duse de sabie. Din rănile produse de gldnțe 
trei erau mortale. Un glonț i a străbătut 
inima, două abdomenul. Rănile de sabie 
le-a căpătat regele de sigur, apărându-se. 
Pe corp se mai află afară de acesta, nu
merose contusion! și împunsături de sabie 
seu baionetă. Am constatat, că regele 
Alesandru a fost un bărbat robust, încli
nat spre îngrășare, însă sănătos. — La 
corpul reginei Draga am aflat patru răni 
de glonț și mai multe de sabie, mai ales 
la brațe, precum și numerose împunsături. 
Din rănile de glonț, două erau mortale, 
perforând inima și plămânii. Am consta
tat că organismul i-a fost sănătos. In plă
mâni erau două urme de pneumonie vin
decată. Am constatat mai departe, că re
gina a fost cu desăvârșire sterpă. Ofițerii 
au descărcat gldnțele din revolvere cali
bru 7 mm. la distanță de trei pași. Din 
alt isvor se raporteză, că creerii lui Ale
sandru erau abnormal!, ca la cretini.

*
Regimentul serbesc de inf. Nr. 6.

Regimentul, care a luat partea cea 
mai activă\& detronarea regelui Alexandru, 
acel care s’a dovedit — nu prin actele 
de bravură ale soldaților și ofițerilor săi 
•— ci prin sălbătăcia cu care a esecutat 
hotărîrile sinistre ale conspiratorilor, este 
tocmai al 6-lea de infanterie, al căruia co
lonel proprietar este M. S. Regele Carol. 
I-a fost acordată Regelui Carol acestă 
onore în 1895, cu ocasia visitei, pe care 
Alexandru I. a făcut’o în Bucuresc! și la 
Sinaia, la doi ani după proclamarea sa 
ca Rege al Serbiei.

Acest fapt a produs o penibilă im- 
presiune în cercurile militare din Bucu
ros ci.

Politică săsescă deochiată.
i.

Numele Pildner nu este cu to
tul necunoscut cetitorilor noștri. Ei 
îșl vor aduce aminte de el. Deși 
este un mameluc ca toți mamelucii 
din falanga guvernului, totuși are 
veleitatea de a face prin gazete po
litică săsdscă, care se placă celor 
de la cârmă și care se recomande pe 
Sași deosebitei lor bunăvoințe.

Am luat notă de câte-va ori 
despre articolii „patriotici" cu cari 
d-1 Pildner debuteză cu predilecțiune 
în coldnele cjiarului „Budapester Tag- 
blatt". De astă-dată a publicat un 
articol întitulat „Sașii și obstrucțiu- 
nea“, în care, nu numai din întâm
plare, se ocupă între altele și de 
„punctele de atingere" între noi Ro
mânii și „Sașii verc)i“ de odinioră.

Credem a fi de interes a le face 
cunoscut și cetitorilor noștri acest 
articol, cu care deja s’au ocupat mai 
pe larg atât „Kronstâdter Zeitung", 
cât și foia maghiară din localitate 
„Brassoi Lapok". Pildner își începe 
articolul amintit picând:

„Pe când comitatul model al țării, 
congregația comitatului Pesta-Pilis-Solt, 
într’o motivare sucită și greu de înțeles a 
declarat așa dicend răsboiu guvernului și 
a luat er! posiție în contra proiectelor mi
litare, telegraful ne comunică, că atji ve
chiul oraș săsesc Sighișdra (Segesvâr) a 
luat unanim hotărîrea de a adresa came

rei o representație, care ia posiție energică 
în contra uneltirilor absurde și fără de 
consciință ale obstrucționiștilor noștri, și 
esprimă, implicite,'deși nu expressis verbis, 
încredere față cu guvernul....

„....Scopul acestor rânduri este de a 
ne provoca la enunciațiunile forte respec
tabile ale acelor comitate, ai căror membrii 
și funcționari aparțin în mod precumpă
nitor naționalității săsesc!, ai căreia depu- 
tați dietali stând în parte mare în afară 
de partide, trec în genere de representanț! 
oposiționalT....

„La 29 Maid n. comitatul Brașovului 
în adunarea sa generală bine frequentată 
a primit, după o desbatere interesantă ce a 
durat trei ăre, propunerea făcută de con
ducătorul comitetului districtual săsesc ad
vocatul Carl Adam, sprijinită printr’o cu
vântare patriotică plină de efect a depu
tatului Dr. Cari Lurtz, conducătorul talen
tat al așa numiților „Sași verdi" de odi- 
nioră, propunere care deplânge adânc 
atitudinea obstrucțiunei și o desaprăbă.

„In acesta adunare vorbiră, în afară 
de cei numiți, încă medicul săsesc cu re
nume Dr. Flechtenmacher, er din partea 
Maghiarilor președintele camerei advoca- 
țiale Dr. de Harmath, apoi advocatul Dr. 
Zakarias, precum și directorul școlei reale 
de stat Emil Rombauer. Conducătorii Ro
mânilor, și în deosebi redactorul fdiei ul- 
tra-române „Gazeta Transilvaniei", Dr. 
Aurel Mureșianu, fiscalul comitatens de 
odinidră loan Lengeru și advocatul Dr. 
Nic. Mănoiu au vorbit cu asprime pentru 
a nu se lua posiție și au pledat pentru a 
se lăsa obstrucțiunea să-și facă mendrele 
mai departe. Unul din acești domni a spus 
o poveste despre starea pretinsă despoiată 
de drepturi a naționalității române din 
Ungaria și a dat espresiune speranței, că 
pentru ei, Românii, din aceste încurcături 
adi mâne se va nasce un avantagiu. Mai 
corect ar fi trebuit se spună, că mulți din
tre Români aștâptă se se desvolte mai de
parte stările triste actuale, căci e bine a 
pescui in turbure.

„Interesant a fost, că în acâstă adu
nare comitatensă s’a observat o apropiere 
a Săsimei de elementul conducetor maghiar, 
pe lângă care punctele de atingere între 
„Sașii verdi" de odinioră și Români, cari 
încă înainte cu câți-va ani nu se pote 
nega că a esistat, a dispărut de pe su
prafață. Este acâsta °onsecuența unei 
desvoltări sănetose a politicianilor sași in 
alipirea lor de elementul maghiar condu
cetor și susțiitor de stat*.

După acesta autorul articolului, Pild
ner, spune, că același procedeu a avut loc, 
deși nu în mod așa de aspru, totuși des
tul de la înțeles, în congregația comitatu
lui Sibiiu în 4 Iunie n. și că și „cel mai 
săsesc dintre municipii", comitatul Târna- 
vei-mari, a luat unanim decisiune în sen
sul sus amintit.

In fine mai află de bine a observa, 
că cea mai mare partea dintre deputății 
sași ai acestor comitate stau în afară de 
partide, ceea-ce ar resfrânge mai bine în
vinuirea ce se ridică din partea oposițio- 
nală, că guvernul a pus la cale manifes
tația contra obstrucțiunei cu ajutorul de- 
putaților aderenți ai lui și al fișpanilor..,.

Adunarea despart. I. Brașov 
al „Asociațiunei pentru literatura română 

și cultura poporului român'1.
II.

După deschiderea ședinței, președin
tele dă cuvântul secretarului N. Bogdan, 
care la rândul său citesce raportul comi
tetului despre activitatea despărțământului 
în cursul anului trecut, adecă de la adu
narea generală din Bod ținută la sfîrșitul 
Iui Iunie 1902 și pănă la adunarea din 
anul acesta.

Raportul acesta, ca de obiceiu, va fi 
publicat în fdia ndstră, din care causă ne 
mărginim a-1 resuma pe scurt.

In general despărțământul a progre
sat și interesul fruntașilor noștri s’a ma
nifestat anul acesta în mod mai intensiv, 

dovadă înscrierile de membri fundatori și 
pe vieță.

Mortea a răpit din mijlocul nostru 
în cursul anului trecut pe următorii mem
bri ai despărțământului: I. Petric, proto
pop, I. Popea, profesor, N. Mocanu și N. 
Eremia, comercianți, I. Leucescu, preot 
și 1. Mețianu, învățător. Președintele pro
pune a se esprima doliul prin ridicare, 
ceea-ce se face.

Numărul actual al membrilor este: 2 
fundatori, 6 pe viâță, 85 ordinari și 54 
ajutători.

Despărțământul are 17 agenturi. Se 
releveză reorganisarea agenturei din Rîș- 
nov întâmplată în dina de Bunăvestire 
prin delegații N. Bogdan și Oancea. Pre
ședintele acestei agenturi este C. Proca, 
secretar: Butnariu, bibliotecar: Bude, cas- 
sier: Gh. llie.

Biblioteci poporale sunt în număr de 
14 cu 1276 volume în valăre de 2148 cor. 
Se releveză ajutorul de 60 corone dat pe 
seina bibliotecilor despărțământului de 
cătră d-na Elena Dr. A. Mureșianu și d-1 
Z. Bârsan din venitul representațiunei 
teatrale, ce s’a dat de curând în Brașov.

Comitetul a ținut în cursul anului 8 
ședințe.

Statutele reuniunei agricole s’au tra
dus prin îngrijirea comitetului și s’au 
înaitflat spre aprobare.

In strigăte entusiaste de „să trăiescă" 
se anunță înscrierea d-lui Dr. Hosanu ca 
membru fundator cu suma statutară de 
400 corone, a d-lui Petru Nemeș, notar 
public regesc ca membru pe viăță cu 
suma de 200 corone, a d-lui advocat O. 
Popovici membru pe viâță cu 200 corone.

Președintele, după terminarea rapor
tului anunță, că în cursul acestei ședințe 
a mai întrat suma de 200 corăne de la 
d-1 Petru Pop jude de tribunal în pen
siune, ca taxă de membru pe vieță. D-lui 
Pop i-se fac entusiaste ovațiuni.

Tot la locul acesta relevăm înscrie
rea de membru pe vieță cu taxa de 200 
corone a d-lui Petru Popovici. Acâstă în
scriere s’a făcut mai târdiu în cursul ban
chetului, însă ara araintit’o aci în ordinea 
înscrierilor.

Președintele anunță trecerea d-lui 
Dr. Vecerdea, membru pe vieță, și a d-nei 
Vecerdea de la despărțământul Sibiiului 
la despărțământul nostru.

La propunarea comitetului se voteză 
2 premii de câte 20 'corone pentru grădi
nile de șcdlă cele mai bine cultivate.

Cassierul despărțământului d-1 G. 
Aisăr dă cetire raportului ^său asupra în- 
cassărilor și cheltuielilor, precum și proiec
tului de budget pe anul viitor.

Pentru censurarea socotelilor se alege 
o comisie compusă din d-nii : părintele 
Al. Verzea, Dr. N. Vecerdea și I. C. Panțu, 
er pentru înscrierea de membri noi o co
misie compusă din dd : G. Proca, I. Ham- 
sea și Săbădeanu.

In timpul cât lucrâză comisiunile trei 
conferențiari întrețin publicul cu trei su
biecte din cele mai interesante:

1) D-1 învățător Renghia vorbesce 
despre tema: „Cum ar pute Românii se 
ajungă la bunăstare materială și cultură 
spirituală", relevând în deosebi buna în
țelegere, ce trebue să domnescă întru 
ajungerea acestor ținte.

2) D-1 învățător Anania Boldor vor
besce despre „Îngrijirea pometuluP, adu
când esemple din Franța'și Germania, unde 
pdmele sunt un însemnat isvor de venit și 
îndemnă pe Români să cultive de ase
menea acest ram al îmbogățirei naționale.

3) D. 1. Lăpedatu își desvdltă con- 
ferența sub titlul: „Idei călăuzitore despre 
biserică și școlă", în căre arată importanța 
bisericei și șcdlei naționale, cari au servit 
în totd’auna limbei române drept pavăză.

Președintele mulțumesce conferen
țiarilor pentru ostenelă și își esprimă do
rința, ca ideile esprimate în ele să prindă 
rădăcini în mijlocul Românilor.

Dr. Vecerdea raporteză în numele 
comisiunei censurătore, că socotelile s’au 
găsit în cea mai perfectă ordine, așa că 
pot fi considerate model de exactitate și 
propune a se înainta comitetului central 

spre a se da comitetului absolutorul pen
tru anul trecut și a se aproba proiectul 
de budget.

Ou alegerea celor doi delegați, cari 
să represente despărțământul la adunarea 
generală din Baia-mare, se însărcineză 
comitetul.

Oomisiunea pentru înscrierea de 
membri noi raporteză, că s’au înscris mem
bri ordinari: Dr. Bunea, Dr. Fruma, Mu- 
răroiu, Petrovici, M. Navrea, David Pop 
și Virg. Pop, și câți-va ajutători.

Pentru verificarea procesului verbal 
se aleg d-nii: 1. Lengeru, S. Damiân, N. 
P. Petrescu.

Președintele închide ședința mulțu
mind celor presenți pentru atențiunea, ce 
au dat’o desbaterilor.

Cel din urmă, care a luat cuvântul, 
a .fost părintele 0. Proca, care a mulțumit 
în numele comunei pentru ondrea de a se 
fi ținut în acestă comună adunarea des
părțământului.

Cu ocasiunea adunării s’au împărțit 
diferite cărți la popor.

Ar fi acum să raportăm și despre 
banchetul, care s’a ținut la restaurantul 
„Zur Rosenauer Burg", participând vr’o 
70 persdne. Din causa lipsei de spațiu nu 
putem să vorbim în detail despre toastele 
ce s’au rostit, căci au fost cu totul în nu
măr de două-decl și șăpte, care de care 
mai interesante și mai instructive. Tote 
au fost ascultate cu mare atențiune.

De la acest banchet s’a trimis pre
ședintelui Asociațiunei următorea tele
gramă :

Dr. Alexandru Mocsonyi 
președintele Asociațiuni

B i r k i s.
„Despărțementul 1 al Asociațiunei în

trunit în adunare generală în comuna 
Reșnov, Ve trimite respectuose salutări, 
dorindu-ve vieță îndelungată spre fala și 
progresul poporului român".

*
Ast-fel a decurs adunarea despărță

mântului I. la Râșnov. Pentru lipsa de 
pompă și alaiu, pe care cei mai mulți ar 
fi dorit să se facă, dându-se și fastul es- 
terior—necesar în unele împrejurări—am 
fost compensați prin lucrarea intensivă, 
armonică și instructivă, ce s’a observat în 
tot cursul ședinței și care s’a continuat 
prin discursuri chiar și la banchet.

După-cum aflăm în ultimul moment, 
d-1 Dr. Alexandru Mocsonyi a răspuns 
astădi 3/16 Iunie la depeșa de mai sus 
prin următorea telegramă :

D-lui A. Rârseanu
Brașov.

„Cu mulțămită am primit salutarea 
cordială a despărțementului Asociațiunei 
și doresc activității lui succeș: rodnic.

(ss) Alex. Mocsonyi.SOIRILE DILE1.
/

— 3 Iunie v.

Profesoră nouă română. D-șdra 
Eugenia Bardosy, fiica domnului inspector 
de școle în pensiune Iuliu Bardosy din 
Sibiiu, a făcut în Calocea cu eminență 
examenul de cualificație ca profesdră pen
tru școlele civile de fete, și separat ca 
profesoră pentru limba francesă, cu drep
tul de a pută preda în limba maghiară și 
cea germană.

L’au prins pe Micsinai. Cine-i Mi- 
csinai? Așa se chemă vizitiul de la posta 
din Budapesta, care a spart ușa cariolei 
și scoțând de acolo lădița cu banii a fu
git cu ea. In lădiță se aflau 98.000 cor. 
Vr’o săptămână l’au căutat pe Micsinai, 
fără să-l găsescă. In cele din urmă cre
deau, că i-au perdut urma, ca și lui Kecs- 
kemeti, pănă-ce Vinerea trecută nisce ță
rani din Jâszapăti l’au cunoscut după 
descrierea ce a fost publicată prin diare 
și l’au prins. El avea de gând să fugă în 
România, căci audise, că în Bucuresci, 
Galați și Brăila sunt mulți birjari și vi
zitii unguri. Încât pentru bani, <jicea el 
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după-ee l’au prins, că avea de gând sâ 
jdce cu ei în cărți s6u la bursă și câști
gând sâ restitute poștei suma furată (?)• 
„Acuma ved, că numai prin muncă cins
tită pdte ajunge omul la ceva. Am sS-mi 
fac pedepsa de temniță, cât o să-mî dea 
tribunalul și apoi eră mă fac „om cinstit**.

Din o scrisore a regretatului 
Teofil Frâncu. Câte-va lunî înainte de 
mortea sa, neuitatul Teofil Frâncu a adre
sat unui bun și sincer amic al seu din co
pilărie Pi.... (în Brașov) o scrisdre din care 
reținem rândurile urrnătdre pline de no
bile sentimente:

„Eșind în lumea mare, ara apucat în 
două direcțiuni deosebite, însă uniți în 
cugete și simțiri, servind amândoi de-o- 
potrivă causa dreptă a poporului român 
și contribuind și unul și altul, fie-care în 
cercul activității sale: tu ca magistrat, eu 
ca publicist, la propășirea neamului româ
nesc pe terenul cultural, economic și moral. 
Fără cultură și fără moralitate e impo
sibil ca un popor mic, seu mare, se-șl potă 
dobândi și asigura în mijlocul poporelor 
o vieță proprie a sa națională. De aceea 
cu drag îmi aduc aminte de tine și de 
toți amicii și contimporanii, cari în vieța 
publică au rămas credincioși neamului ro
mânesc și au servit și servesc încă cu 
iubire și cu credință mărețul scop al cul- 
turei naționale, fără de care nu e mân
tuire. — Cine ar fi dis acum cineî-deci 
de ani, că pe mocirlosul mal al Dâmbo- 
viței, bătucit de potcdvele cailor Cazaci
lor, Turcilor și altor streini, se va nasce 
un regat român în frunte cu un Rege 
constituțional ales de popor din marea și 
gloriosa familie a Hohenzollernilor, ar fi 
fost trimis de dușmanii noștri seculari, 
decă nu la încbisdre, cel puțin însă la o 
casă de nebuni, seu cum îi die aici tur- 
cesce : la balamuc. Mare e însă Dumnedeul 
părinților noștri. Cu voința și ajutorul lui, 
prin muncă onestă și neîntreruptă, se va 
realisa mărețul scop al culture! naționale 
pe teren cultural, economic și moral1*...

De Ia „Vlădeasa" institut de credit 
și economii, societate pe acțiuni din B.- 
Huedin, am primit următorul comunicat: 
„Considerând stările financiare esprimate 
în reducerea etalonului de interese, cu 
t(5t,ă onorea vă aducem la cunoscință, că 
direcțiunea ndstră în ședința sa din 9 
Iunie a. c. a decis reducerea intereselor 
după depuneri de la 6% la B'/j’/o cu în
ceputul de la 1 Iulie 1903. Esprimându-vă 
mulțămitele pentru încrederea manifestată 
față de noi, ne rugăm și pe viitor a ne 
onora cu aceiași încredere. Cu distinsă 
stimă. B.-Huedin, 12 Iunie 1903. „VZă- 
deasaP societate pe acțiuni, institut de 
credit și economii.

Congresul internațional de chimie- 
In diua de 9 Iunie s’a deschis la Berlin 
al V congres internațional de chimie. 
Congresul s’a ținut în palatul „Reichstag*- 
uliii german și au participat vr’o 300 de 
chimiști, delegați din tdte statele. Ro
mânia a fost representată prin Dr. Stefan 
JUinovici, directorul institutului de chimie 
analitică din Buouresci. D-l Minovici a 
ținut înaintea savantei adunări o confe- 
rență, de care se ocupă în detail t<5tă 
presa berlinesă. D-sa a tratat despre dife
rența sângelui din punct de vedere ju
diciar, atrăgând atențiunea congresiștilor 
asupra metodelor propuse de Dr. Uhlen- 
huth, pe care le-a declarat de forte eficace 
în cercetările medico-legale. Dr. Minovici 
a propus înființarea unui institut destinat 
a prepara serum-ul necesar și șî-a esprimat 
dorința, ca acest institut să fie înființat în 
Germania. Dr. Uhlenhuth, care era de 
față la acestă conferență a felicitat în 
plină ședință pe Dr. Minovici.

De la telefon. Suntem rugați a 
aduce la cunoscință publicului, că la che
marea oficiului telefonic central, după-ce 
a sunat respectivul, să nu mai aștepte 
să-i vină răspuns prin sunare de la cen
trală, ci să pună urechea imediat la 
scoică și va audi răspunsul: „Hallo** seu 
„Central**.

Căpitan împușcat. Se scrie din 
Marburg (Stiria): Carol Kauz, căpitan în 
regimentul 47 de infanterie, care a plecat 
înainte de asta cu câte-va dile cu com
pania sa în Croația, luându-se la certă cu 
nisce țărani, a pus pe soldați să împusce 
asupra acestora. In același timp însă că
pitanul încă a fost împușcat pe dinapoi. 
Corpul lui a fost transportat la Marburg. 
Se crede, că a fost împușcat din răsbu- 
nare deore-ce Kauz era de-o rigdre es- 
tremă cu soldații.

Reparația unei insule, Insula Hel
goland amenință a dispărâ în mare. S’au 
început lucrările de reparație. Golurile 
săpate în stânci se vor umple cu beton 
și se va ridica un zid de 15 metri înăl
țime.

Concertul renumitului flautist We- 
licow, despre care am amintit deja, se va 
da mâne, Miercuri în 17 Iunie n. sera în 
sala otelului „Europa". D-l Velicov, dis
tinsul elev al „regelui flautului** Terschak, 
pe care la timpul său l’a audit și publi
cul nostru brașovân, va debuta c’un pro
gram fdrte ales conținând composiții stră
lucite de Briccialdi, Terschak, Hermann 
etc. In deosebi e delicios concertul din 
„Somnambula**. Prin orașele mari euro
pene pe unde a umblat, d-l Welicow a se
cerat mari laude și pretutindeni criticii în 
arta musicală au recunoscut, că profun
zimea, desteritatea și duloeța tonurilor ce 
le scdte din flautul seu numai cu aceea 
a lui Terschak se pote asemăna. Eată 
punctele principale ale programului, între 
cari artistul va intercala de sigur și vr’o 
doină frumosă roraânescă:

Program: 1) Fantaisie sur un air 
national russe, par C. Hainemeyer. 2) 
Grande Fantaisie de Concert, de l’opera 
Faust, par Hermann. 3) Andante Cantabile, 
Romance par A. Ortner. 4) Fantaisie bril
iante, sur des motifs de l’opera „La Son- 
nambula**, par Briccialdi. 5) Schwedisches 
Concert, von Popp. 6) Le tremolo, grand 
caprice briliant par Terschak.

Bilete se capătă în librăria Hiemesch 
și sera la cassă. Suntem convinși că ama
torii artei musicale nu vor lăsa să trecă 
rara și plăcuta ocasiunea de a lua parte 
la concertul acestui virtuos în flaut. înce
putul la orele 8. Intrarea 1 cordnă.

Tinerimeateologicădin Ciceu-Cris- 
tur și împrejurime va arangia la 12 Iulie 1903 
st. n. în comuna Ciceu-Cristur, în locali
tățile fondurilor grănițeresci petrecere de 
veră. Prețurile de intrare: Pentru o per- 
sonă 2 ooroile, în familie 1 coronă 60 fii. 
Venitul e destinat în favorul bisericei și 
a șcdlei gr. cat. din loc. Contribuirile mă
rinimie se vor publica. începutul la 7 ore 
săra. Spre sciință: a) Stimatele famili sunt 
avisate la provisiune proprie, er de beu- 
turî bune și cuartire gratuite se va în
griji comitetul, b) Trenul de cătră Clușiu- 
Deșiu-Zelau sosesce Ia 11 c5re a. m. și 
7’/4 săra, de cătră Bistriță la 3 ore p. m. 
In comitet: George Isaiu președinte. loan 
Sonea v.-președinte. Paul Sălvan v.-pre- 
ședinte. Vasilie Tămaș secretar. Alesandru 
Ciacoi secretar. Valerin Deac cassar. loan 
Baiu controlor și alțî 23 membri.

Din Austria.
Apropindu-se alegerile pentru „Reichs- 

rath**, jidovii și social-democrații au întărit 
din nou vechia lor pretenie, pentru a lupta 
în potriva .burghezimei**. In cestiunea 
acestei înfrățiri evreo-socialiste, diarul 
„Deutsche Zeitung" din Viena în numărul 
seu de la 6 Iunie scrie următdrele:

„înfrățirea între jidovi și social-de- 
mocrați la prima vedere ni-se pare ne- 
firăscă.

Jidovii ori au deja banii, ori decă 
nu-i au, caută cu ori-ce preț să pună mâna 
pe ei, pe când social-democrații vreu să 
facă proprietate colectivă și din averea 
câștigată prin înșelăciune a fiilor Iui Israel, 
ceea-ce, decă s’ar întâmpla ar provoca un 
„ai vei“ general în mijlocul poporului ales. 
Cum pote deci esista pretenie între Evrei 
si social-democrați ?

Aceia, cari au iscodit întâiu idea, să 
răstărne cu fundu ’n sus vechea ordine 

socială și să întemeieze o nouă societate, 
în care :să domnescă în adevăr libertatea, 
egalitatea și frățietatea, în care să stea 
toți pentru unul și unul pentru toți și să 
nu fie bogați și săraci, fruntași și codași, 
să nu esiste proprietate privată, cu un 
cuvânt o societate, care ce e drept în mici 
conventicule pdte să fie posibilă pentru 
un scurt timp, care însă nici odată n’a 
existat, fiind-că nu pdte să existe; ca al
cătuire generală, care să îmbrățișeze totă 
omenirea, — aceia, dicem, cari au zămis
lit întâiu acea ideie, au fost nisce nebuni, 
cari nu sciau să-și dea sdmă de raportu
rile existente.

Fiii lui Israel de obiceiiî nu se nu
mără printre asemenea nebuni, însă ei se 
stabilesc cu preferență în apropierea unor 
asemenea nebuni, dedre-ce cu omenii, cari 
nu-șl pot trage semă de raporturile esis- 
tente, tot-dduna mai ușor se pot face 
ghesefturi.

Secretul înfrățire! nefirescl se esplică 
așa-der pur și simplu prin faptul, că Evreul 
căuta să-și câștige influență asupra con- 
ducerei partidului, pe de-oparte, fiind-că 
aici mirosia posturi bine plătite, pe de 
altă parte spre a acapara conducerea în- 
tregei mișcări.

Statul viitorului, pentru Evrei este 
lucru indiferent, mai ales decă în acel 
stat al viitorului toți dmenii vor trebui să 
muncescă de-opotrivă și nici unul nu va 
ave mai multă avere, decât celălalt. Atunci 
va dispărd orl-ce speranță de a pute trăi 
și a se îmbogăți din seul altora, unica țintă 
a tuturor Evreilor.

Decă însă au luat ei conducerea în 
mână, atunci ei pot să împedece sosirea 
unor raporturi atât de iraționale și să-i 
facă pe proștii de muncitori să crddă că 
încă n’a sosit timpul, însă cu cât se în- 
mulțesce partidul mai mult și cu cât se 
incasseză mai raulți creițari din sudorile 
lucrătorilor, cu atât mai mult se apro
pie ordinea veche socială de ordinea cea 
nouă. Și unde se ivesce un post rentabil, 
jidovii și tovarășii lor vin cu drdia.

Să nu credă însă cine-va, că lucră
torii sunt orbi. Ei văd fdrte bine și ade
sea vorbesc între sine despre conducătorii 
socialiști, cari n’au făcut nimic și n’au su
ferit nimic pentru causă, der t.ot-deuna sunt 
presențl, de câte-ori este de ocupat vr’un 
post în sînul partidului. In practică cu 
tote acestea nu pot face nimica. Un jidov 
scie să vorbescă și să suceseă dece lucră
tori și tot el rămâne d’asupra.

Și apoi în cele din urmă, chiar de ar 
sosi acel mare eveniment al nouei ordini 
de stat, Evreii și-au câtigat atâtea merite 
pentru causă și stau atât de aprdpe de 
ieslea statului, încât cu drept cuvânt spe- 
reză, că în noul stat ei vor face parte din 
guvernatori și nu din guvernați. Social-de- 
mocrația ori-cât de primejdidsă li-s’ar păre 
unora, pentru jidovi de-ocamdată este un 
isvor de câștig, și o scară tot-odată pe 
care se vor urca la stăpânirea lumei, de 
care Evreii în tot-deuna au visat și visâză 
pănă în diua de astădi.

Cei ce au urmărit cu atențiune în 
timpul din urmă purtarea social-democra- 
ților, a putut să observe lămurit influența 
jidovilor. Apucăturile, de a străbate în 
tote locurile, sunt apucăturile negustoru
lui ambulant evreu, care dâcă l’ai dat 
afară pe ușa dinainte, îți întră în casă pe 
cea dindărăt. Obstrucțiunea, prin care mi
noritatea vrâ să forțeze majoritatea, nu 
este principiu social-democrat. In social- 
democrație trebue să domnâscă principiul 
majorității. Obstrucțiunea social-democra- 
ților corespunde palavrelor jidovesc!, cu 
cari să năpustec asupra adversarului, pe 
care de altminteri nu sunt în stare a-1 
convinge. De câte-ori nu-i faci jidovului 
pe voie, numai să scapi de palavrele lui 1 
Așa ar vrea ei să fie și în parlament. Se 
urle ca să nu se audă cuvântul adversa
rului, este apucătură curat jidovescă! Așa 
făceau jidovii încă în vechime, adunen- 
du-se înaintea reședinței superiorilor lor 
și umplând aerul cu urletele lor, pănă 
li-se împliniau dorințele, ori îi goniau cu 
armata.

Trebue să ne întrebăm, cât timp se 
vor lăsa tiranisați lucrătorii noștri de că
tră acestă Jidovime. care nu le vre binele, 
ci banii? Er lupta nostră contra social-de- 
mocrației trebue să fie în prima linie o 
luptă contra jidovismului, care stăpânesce 
social-democrația. Pănă nu vom recunosce 
acest adevăr, lupta nostră contra social- 
democrației, o vom purta cu arme tocite.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere aduc la cunoscință nu- 
merdselor rudenii și cunoscuților, că prea 
iubita lor mamă, bunică, soră, cumnată și 
socră văd. Elena Popoviciu-Barcianu 
nasc. Iuga de Băcia^după grele suferințe a 
adormit în domnul îmărtășifă cu sfintele 

taine, Luni în 15 Iunie a. c. n. la <5rele 
12'/2p. m., în etate de 69 ani.

Rămășițele pământesc! ale scumpei 
defuncte se vor duce Miercuri, la 17 lu- 
eie a. c. n., la orele 11 a. m., de la casa 
mortuală, strada Cisnădiei nr. 7 la Rășinari 
în biserica nouă, unde se va îndeplini ser
viciul divin funebra), depunându-se în 
urmă în cripta familiară de acolo.

Fie-i țărîna ușără și momoria bine
cuvântată !

Sibiiu, 15 Iunie 1903 n. Văd. Iustina 
Dr. N. Olariu n. P. Barcianu, Constantin 
P. Barcianu, Aurel P. Barcianu, Elena I. 
Popovic! născ. P. Barcianu, ca fii și fiice. 
Carolina N. B. Popp n. Iuga de Băcia, ca 
soră. Nicolae B. Popp, văd. Elena I. Iuga 
de Băcia, ca cumnat și cumnată. Iulius 
Popovicî, ca ginere. Delia, Livius, Elvira 
și Maridra N. Olariu, Tiberia C. P. Bar
cianu, Elvira și Victor A. P. Barcianu, ca 
nepoți și nepdte.ULTIME SC1RI.

D emisiunea cabinetului Szell.
Badapesta. 16 Iunie. Coloman 

Szell a declarat acj.1, în cameră, că 
deore ce oposiția ce i-s’a făcut în 
cestiunea proiectelor militare, a creat 
o situație gravă și complicată, și 
fiind-că nu mai esistă deplină armo
nie între factorii competență, armo
nie cu ajutorul căreia se-i succedă 
a-ș! validita sistemul seu politic, — 
Duminecă a presented, Majestății Sale 
demisiunea întregului cabinet. Maiestatea 
Sa o primit dimisiunea. Propune amâ
narea camerei pănă la constituirea 
noului cabinet.

Kossuth declară în numele par
tidului independist, că dâcă viitorul 
guvern ar încerca se se servâscă de 
mijldce forțate, ori ar schimba re
gulamentul camerei, lupta contra lui 
se va purta tot cu aceeași hotărîre 
ca și pănă acum contra lui Szell. 
— Zichy (partidul poporal) regretă 
căderea lui Szell, care a venit la 
cârmă cu accentuarea devisei: lege, 
drept și dreptate, și spune, că parti
dul său va combate fără cruțare un 
guvern, care ar încerca se reintro
ducă sistemul vechili de sub Tisza 
și Banffy.

Noul rege sârbesc.
Belgrad, 15 Iunie. Marea skup- 

ștină a ales de președinte pe Velinii- 
rovici. Skupștina a ținut ședință în 
marea sală a noului palat, unde a 
fost senatul, fiind la un loc skup
știna și senatul.

In unanimitate s’a proclamat 
restabilirea constituției de la 1888, 
apoi s’au început desbaterile. asupra 
alegerei Suveranului.

Președintele a cjis, că întrega 
Serbie privesce cu încredere la prin
țul Petru Karagheorghevicî și-l do- 
resce ca rege. Adunarea a făcut căl- 
durdse ovațiunî și ’n unanimitate a 
fost primită candidatura lui Petru 
Karagheorghevicî.

Imediat adunarea a proclamat rege 
pe prințul Petru Karagheorghevicî.

Puternice strigări de „ Jivio** um
plură sala. Poporul de pe strade a 
repetat strigătul 101 tunuri vestiră 
marele eveniment.

Armata, care se afla în curte, 
a făcut imediat jurământul de cre
dință cătră noul rege.

In oraș domnesce o animație de 
nedescris. Pretutindeni se strigă: 
Trăâscă Karagheorghevicî.

fiarele sărbătorind pe noul rege, 
relevă meritele dinastiei Karagheor- 
ghevicl și esprimă speranța, că prin 
alegerea sa va începe o nouă eră 
fericită pentru Serbia, atât de încer
cată pănă acum.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian lî. Pop.
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Dela „Tipografa A. Mureșianu “ 
din fiSrașov^ 

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

lângă portul postai ar&tat, încă 25 bani pentru 
comandație.)

—A apărut tomul I. din „ffovele" de 
Vasilie Ranta JButicescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumose scrise 
îutr’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
6') bani plus 20 bani porto. Se pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului composito- 
român Ciprian Porwnbescu, tipărite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vânzare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urareu cu două voci, „Hora 
Prahovei", „A cădut o rasă lină" cu voce, 
„Bluturaș de nopte“ polcă, „Frunză verde 
mărgărit11 cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii" cânt 
poporal. Pie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „BasmeIașene" vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu", din opereta 
„Crai nou" 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Crai nou" 1 cor. 50 bani plus 10

Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Iunie n. 1903..

Renta ung. de aur 4%......................120.70
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 100.50
Impr. căii. fer. ung. în aur • 92 60
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 98.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 3*/2o/o • • • 92.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii....................198.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.— 
Renta de hârtie austr......................... 100.25
Renta de argint austr.......................100 —
Renta de aur austr..............................120.90
Rente de cordne austr. 4% . . . 100.50
LosurI din 1860.................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-nngară . 16.32
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.—
Acții de-ale Băncei austr. do credit 660.50
NapoleondorI................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . .. ll7.221/2
London vista..............................  239.47*/2
Paris vista...................................... 95.17*/2
Note italiene..................................95.19l/2

Cursul pieței Brașov.

Un econom, care 10 ani a fost 

administrator la moșia contelui Zi- 
chy din Cuzeplac (Kbzeplak) caută 
un post la vre-o moșie în Româ
nia, seu Ungaria. Este în etate de 
34 ani, însurat, activ și harnic a 
conduce luernr le economice după 
recerințele timpului modern, are și 
cunoscințe de silvicultor.

Informații la administrația „Ga
zetei44. (1 — 3)

(XMXXKXXMKKXXMM«>

A VIS!

Pentru

în Scheiu, șirul spitalului nr. 10, 
seu strada Caterinei nr. 2, (lângă 
școlele române), într’un loc forte fru
mos și sănătos, cu grădină mare, 
bine arangiată, cu foișore și .vedere 
frumosă, în fața sorelui, este o lo
cuință constătătore din 3 camere 
frumos mobilate, cu entră sepa
rat, bucătărie, apaduct etc. Se pot 
închiria imediat pentru sesonul 
de vară.

de rugăciunii și predică.

Alicul mărgăritar sufletesc, căr
ți Acă de rugăciuni și oântărl, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani) 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude iuGru ondrea Preacuratei Fecidre 
Maria pen ru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-|- 5 b. porto).

Cuvântări bisericoscl scrise de lom 
Papia Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Ouventări, bisericesci de loan Pa- 
piu: tomul III cuprinde cuvântări bi
sericesci acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote să: bătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, de Em- Elef- 
terescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-J- 20 b.
porto.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Dechârbe, de F. Ghriste. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă 1». 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Alama sfântului Augustin de Etnii 
B ugaud, traduoere de Salba. Editura d-)ui 
urof. Dr. E- Dfitanu. Tipografia archidie- 
aeiană. iiin Blașiii. Cartea are 31 oole de 
tipar (500 pagini) și este fructul osteuele- 
lor unor labor oșl stndențl în teologie dela 
universitatea dit:Budapesta Cuvântul „Salba 
ne reamintesce sooietatea literară cu ace
lași nume a teologilor dm seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara14 din Viena. oferei so
cietăți îi mulțumim publicarea Fabiolei și 
a mei părți din catechismul cel mare a 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o leotură 
edificătore în stil îngrijit, tiparul curat, hâr
tia bună. Prețul unui esemplar legat elegant 
în pânză este 4 cordne (-|- 30 b porto) 
Un esemplar broșat 3 cordne (-|- 30 b. 
prto).

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
uradusă din originalul francos de Iacob AT- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dâianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuventărî bisericesci de Alas- 
sî.lon" traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-cat. român al diecesei 
de Oradea-n are. — Deja la 1898 a apărut 
n Oradea-mare cartea cu titlul de mai sus 
care cuprinde 17 predici de ale vestitului 
or tor ecles.astic frauces. Predicile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
resăritin, și fie-c-re este pusă la acea Dumi- 
ne sdu sărbătdre, cu a oărei evanghelie 
se potrivesc^ predica. Un volum elegant de 
p te 400 pagini în 8° on portretul lui 
dassilon. — Traducerea se distinge prin- 

’ir’.-n limbagiă ales. — Prețul 5 corone (6 
Le 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări bisericesci pre serbătorile 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
uor. (pl. 30 b. porto.)

Cuvântări funebrall și iertăciuni din 
■>u tori renomițl, prelucrate de Titu Budu. 
fom. II preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Din 14 Iunie n. 1903.
Bancnot rom. Oump. 18.94 Vând. 18.92
Argint roman. 18.80 n 18.90
Napoleond’orl. n 19.04 77 19.10
Galbeni 7) 11.20 77 11.30
Ruble Rusescl 71 2.53 77 2.53'/2
Mărci germane n 117.— 71 117.50
Lire turcescl n 21.50 77 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101.—

Nr. 9376—1903.

Licitațiune de ventjare.
In scopul venerării aprobate de 

forurile mai înalte a realităților de 
case aparținetore comunei orășenesc! 
Brasso, și anume în:

1) Strada Brutarilor nr. 6 în va- 
lore de 5995 cor. 40 bani.

2) Strada Castelului nr. 47 în 
valdie de 14287 cor. 20 bani.

3) Strada Orfanilor nr. 42 în 
valbre de 4625 cor.

4) Tergul cailor nr. 18 în va- 
lore de 44477 cor. 60 bani.

In 14 Iulie 1903, 10 bre a. m. 
se va ținâ licitațiune publică cu 
oferte la magistratul orășenesc (des
părțământul administrației realități
lor orășenesc!), la care se invită 
amatorii de cumpărare.

Condițiunile de licitațiune și de 
ofert precum și cele ale contractului 
ce se va încheia cu cumpărătorii, se 
află depuse pănă la cjiua de licita
țiune în biroul administrațiunei rea
lităților orășenesc!, unde amatorii de 
cumpărare le pot lua și în vedere 
pe timpul orelor de oficiu.

Brasso, 6 Iunie 1903. 
(101,1—3) 'Magistratul orășenesc.

Se pnmesce un candidat 
de advocat cu limba maternă 
romănă, pentru cancelaria ad- 
vocațială a d-lui Mâtyâs Lâzar 

Sibiiu, Strada urezului nr. 23.
1-3.(1009).

De închiriat
Locuințe forte frumos mo

bilate, 4 odăi, bucătărie etc. 
în Brașovubvechiu, Strada 
lungă nr. 29.

Se închiriază și separat 
odăi mobilate. !_i

Am onbiea a aduce la cuno
ștința Onor, public, că am luat a- 
supră-mî Magazinul al firmei

Wilh. Wăchter 
cu mărfuri de Oalanterie 
și vendare de jurnaie, atât 
din țară, cât și din străinătate, ca
re de astăzi încolo se pot căpăta, 
ca si mai nainte.

Asemenea .se primesc abona 
mente pentru ori și ce fel de jur
nale.
2-3.H003) H. MARZELL

Informații se pot lua tot acolo 
îndărăt în curte, spre grădină.

M M M M M N M H

De venders seu mehfe-iese
din mână liberă, Casa din Scheiu, 
Strada Costiță nr. 2, unde de present 
se află Institutul statului de ochi, până 
in Octomvrie; au fost prăvălie bine 
cercetată. — Curte spațibsă, gradina, 
mare de pome, 6 odăi, 3 bucătării, 
spălătorie, 3 pivnițe, și alte edificii, 
tote aduc venit de 1300 florini.

Informații dă proprietarul case
lor în Blumena Str. Fântânii nr. 17.

3-4.(1000)

M M M M M M M M M M M

„SANTENICUM“ 
este un renumit E IL IE X IW preparat din ierburi medicale 
din Italia căldurosă. S’a introdus acum și în Germania.

Medicament escelent pentru Wtărirea stmmwului cu 
deosebire mijloc preservativ contra suferințelor de stomac, care 
provin din digestiune grea Forte folositor la suferințe de slă
biciune, anemie, dureri de cap și stomac, indispoziții, lipsă de 
apetit (cansat de catar de stomac), constipație, digestiune rea 
și dureri hem o roi dale. . (766,9—18.)

PrcțtBl unei sticle fi cob-. !8O basii.
De vîndae-e se află Ia farmacia (l-lui FRIEDRICH STENNER, la farmacia „la Leu44, 

în Brașov, și la d-l A W. LINGNER în Sighișora.
Representant general: Pi*iedB*icI& Budapesta. '-L4Î
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ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:

O O

Abonamentele

rrmr.țmirmTi

•-
■

99

99

■
■■

/

Pentru Austro-Ungaria:
ee?.

Pentru Austro-Ungaria:
l>® laal . . 8 e

f®g® Jlaaa . . 12 
1?® was .... §4

Pentru România și străinătate:
?®$a®i laal... 1© 
?® ș§s® ilaaa... 20 
f® w aa . . .. . 40

Abonamente Ia numerele cu data de Duminecă:
A

•»
X.. 4 

. â

. i

Pentru România și străinătate: 
ip® §,a ...... 
f® hd . .
f® is1®! laaS . .

se fac mai ușor și mai repede
-----o mandate poștale, -o-----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adiuinistraținnea

„GAZETEI TRANSILVANIEI.

prin

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


