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

ANUL LXVI.

„gazeta» iese în fle-care di. 
Abonamente pentru Austro-Ungaria 
Pe un an 21 cor., pe șâse luni 

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

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

luni 20 fr., pe trei luni 10 f'r.
N-rll de Duminecă 8 fr. pb an.

Se prenuineră la t<5te ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
AdniniistinfixiMtu, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un osom- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Joi 12 (20) Iunie. 1903.

Bucuria koșuthiștilor.
Mare bucurie domnesce în ta- 

bera Koșuthiștilor. Ei jubileză cu 
mic cu mare. Și cine ar pute cjice, 
că n’ar avb nici un temeiă se-o facă. 
Pote, că ar fi fost mai cuminte din 
parte-le, dbcă s’ar fi mai stăpânit și 
nu s’ar fi grăbit a trâmbița așa de 
curend victoria lor prin organul au- 
torisat al partidului lor. Der n’ai 
ce-i face, firea lor este așa, că ori 
se vaită și se tânguesc, că stau se 
pieră cu „națiune*1 cu tot, ori scot 
chiote de bucurie, că le-a succes 
una seu alta și se admiră ei pe sine, 
cât de grozavi și neînvingibilî pot 
se fie.

Acum se dau de-a tumba de 
veseli ce sunt, că bărbatul, la care 
s’a adresat capul statului pentru a 
încerca soluțiunea crisei, a visitat 
pe Francisc Koșuth, a conferit cu 
el mult timp și în cele din urmă 
i-a comunicat, că are de cuget a 
primi drept mijloc de aplanare a 
dificultăților proiectul de resoluțiune, 
pe basa căruia acesta, în calitate de 
președinte al clubului independist, 
îmbiiase pe Szell cu încheierea unui 
armistițiu între guvern și oposiție.

Szell seim că n’a primit ofertul 
lui Fr. Koșuth. Vine Inse acuma 
Khuen-Hedervary și efice cătră ob- 
strucționiști: Sunt gata a primi eu. 
ce n’a primit Szell, seu mai bine cjis, 
ce n’a putut el primi.

Ce s’a întâmplat ca se se facă 
posibil ceea-ce înainte cu puține cjile 
părea cu neputință?

S’a întâmplat, ca tote partidele 
maghiare din dietă se dea a înțelege 
celor dela Viena clar și limpede, că 
fără de concesiuni nu se pote re- 
solva crisa, ba nu se pote forma 
nici chiar un cabinet din sînul par
lamentului.

Că lucrurile au ajuns aici — 
(țic koșuthiștii — este a se mulțumi 
numai energicei nostre oposițiunl, 
obstrucțiunei nostre. Toți Maghiarii 
aspiră ca și noi de a dobândi o ar
mată națională maghiară. Cei din 
partida guvernului înse sunt mai 
timizi, mai dedațl a se supune po
runcilor de mai sus. De aceea a fost 
de lipsă ca noi obstrucționiștii prin 
atitudinea nostră hotărîtă și intran
sigentă se-i impingem a observa și 
ei o atitudine mai resolută și mai 
corespunc|etore adevăratelor lor sen
timente. Deci meritul nostru este 
mare și devine și mai mare după-ce 
a succes a sili pe cei din Viena se 
cedeze fie și numai într’un punct.

Așa stau lucrurile în adevăr pen
tru moment și totuși se găsesc în
țelepți. ca cei de la archidiecesana 
din Sibiiu, cari vreau să ne facă a 
crede cu tot-adinsul, că „covârșitorea 
majoritate a bărbaților politici ma
ghiari “ ar condamna lupta koșuthiș
tilor pentru armata maghiară ca în
scenată la timp nepotrivit.

Confrații optimiști și oportuniști 
dela Sibiiu pbte că totuși de Sâm
bătă înebee, — de când au afirmat 
acesta, ca să ne dovedâscă că nu 
ar fi bine să pretindem prea mult 

din parte-ne pentru națiunea nbstră, 
căci ar fi bine a pretinde tot mai 
puțin ca se capeț^tot mai mult — 
pbte, cjicem, se vor fi convins totuși 
în aceste patru cțile din urmă, că 
„bărbații politici** maghiari din dietă 
lucreză cu toții pentru realisarea 
idealului lor național.

De aici ar pute învăța ceva și 
înțelepții noștri din cestiune și ar 
putâ să se convingă,, că nu se pără
sesc așa ușor idealurile naționale 
nici atunci, când ele ar fi lansate, 
„la timp nepotrivit**.

Potrivit ori nepotrivit, fapt este 
că Ungaria se află aeji într’o crisă, 
cum nu s’a mai pomenit dela 1867 
încoce și că pentru delăturarea ei 
pe cale normală vor trebui a se face 
concesiuni, de cari să se potă bu
cura chiar și partidele estreme. Ces- 
tiunea cea gravă este numai, pănă 
unde pot merge aceste concesiuni și 
dâcă nu esistă totuși o limită, peste 
care nu se va pute trece fără de a 
periclita interesele de vieță ale mo- 
narchiei întregi.

Deja pressa din afară a început 
a se ocupa de viitorul Austro-Unga- 
riei, care nici astăcți, cu totă politica 
cumpătată ce-o portă în concertul 
statelor europene, n’a încetat a fi 
mult dușmănită.

S’ar da o importanță prea mare 
svârcolirilor obstrucționiste ale inde- 
pendiștilor, decă s’ar admite, că a- 
ceste ar pute să compromită chiar 
viitorul întregei monarchii habsbur- 
gice. Der într’o privință ele pot avâ 
totuși grave urmări, încât adecă sunt 
de natură a compromite dualis
mul cu tote instituțiile sale și a pro
voca mari străformări interibre, cari 
în definitiv după a nostră convin
gere, numai în avantajul și folosul 
direcțiunei hiperșoviniște maghiare 
de astăcji, nu vor putâ fi.

Banfiy contra lui Khuen. Se svo- 
nesce, că fostul roinistru-președinte Banffy 
are de gând să iesă din reserva de pănă 
acuma și se ia posiție contra lui Khuen- 
Hedervary. Se dice anume, că Banffy are 
de gând, după cum se mai svonise înainte 
de asta cu câte-va luni, se înjghebeze un 
nou partid. Baronul Banffy l’ar combate 
pe Khuen-Hedervary ca pe un politician 
„anti-maghiar11 și ,.anti-șovinist“, pe care 
Banffy într’un memorand adresat înainte 
de asta cu câțî-va ani Monarchului, din 
causa pretinsei sale politice anti-maghiare 
în Croația, l’a zugrăvit ca pe ceZ mai mare 
dușman al Ungariei. Banffy va publica 
în curând un articol, în care va arăta că 
politica Banului este echivalentă cu bi
ruința oposiției și întreruperea politicei 
„statului maghiar național unitaru și că 
prin urmare Khuen trebue combătut pănă 
în pânzele albe....

Gravitatea situației.
l iarul „N. Fr. Pr.“ vorbind despre 

crisa ungară dice, că situația este de o 
gravitate escepțională. Ceea ce se nu- 
mesce crisă în împrejurările actuale, n’are 
comun decât numele cu crisele împreu
nate cu remaniare de miniștri, etc. Căci 
o crisă în totă puterea cuvântului este, 
când primii consilieri ai cordnei se întru

nesc într’o di de Duminecă, spre a se în
țelege asupra ehestiunei, că înmulțirea 
recruților nu se pbte realisa și că proiec
tul de lege trebue retras. Este o crisă 
memorabilă, când contele Khuen,care înoă 
nu e chemat, ci numai designat să fie 
ministru președinte, se duce la Francisc 
Kossuth și îi comunică, că vre să execute 
proiectul de resoluțiune al partidului in
dependist, că se conformeză ordinei de dis- 
cuțiune în parlament, propusă de stânga 
estremă, și renunță la ori-ce pretensiune 
susținută de d-1 Szell până la istovire. 
Este o crisă ciudată acâsta, când e vorba 
să obții cu dificultăți și cu umiliri ceea- 
ce guvernului anterior i-sa oferit aprdpe 
cu umilință, dâr același guvern a refusat 
spre a nu stânjeni autoritatea ministeriu- 
lui și majorității. De ce a plecat d-1 Szell 
înainte de asta cu o săptămână, decă peste 
tot era cu putință a organisa statul după 
voința lui Kossuth; de ce nu putea Szell 
să se mulțumescă cu un număr mai re
dus de recruți, de ce nu putea el să pună 
legea financiară înaintea legii militare, de 
ce- n’a putut el să facă pacea, care acuma 
va costa mult mai mult si va impune 
jertfe politice și morale mult mai mari? 
întrebări peste întrebări, și răspunsul la 
aceste întrebări nu p<5te fi indiferent Aus
triei.

Decă puterea partidului independist 
a ajuns așa de mare, încât numirea unui mi- 
nistnfpreședinte în parte mare este deter
minată de acest partid ,decă centrul de gra
vitație a parlamentului a deviat spre stânga 
de unde legăturile celor două Estate sunt 
atacate cu ură pătimașe, atunci este atinsă 
și Austria, care nu și-a încheiat încă so
cotelile cu Ungaria, atunci crisa este 
comună și pârăitul zidurilor arată, cât de 
șubred a fost edificiul de drept public, 
care a sprijinit deci de ani monarchia !

Crisa ministerială.
Nici eri, nici alaltăeri situațiunea 

creată de crisa ministerială, nu s’a schim
bat. Banul a conferit cu mai mulțî con
ducători politiciani: contele Apponyi, con
tele luliu Andrassy, br. Geza Fejervary, 
din partidul liberal, apoi cu Francisc Kos
suth, Iuliu Justh, din partidul independist, 
și cu contele loan Zichy din partidul po
poral. Un succes pare a fi dobândit Ba
nul numai întru cât tdte nuanțele și frac
țiunile din partidul liberal ar fi aplecate 
a-1 sprijini în nisuința de a-se da o solu- 
țiune ore-care crisei.

Independiștii sunt și ei aplecați, cel 
puțin o parte, de a-se'mai domoli. Kossuth 
și Justh, au primit cu bunăvoință pe Khuen- 
Hedervary; nu trebue uitat însă, că acești 
doi nu mai stăpânesc partidul independist 
și marea majoritate a partidului, aprdpe 
totalitatea lui, au declarat în ultima con- 
ferență ținută alaltăeri sera, că nu vor re
nunța la luptă, pănă când nu vor căpăta 
garanții sigure, că „drepturile națiunei 
maghiare** privitor la armată și pretensiu- 
nile ei „îndreptățite** se vor realisa în 
proximul viitor. Atitudinea acâsta o ur- 
mâză și fracțiunea ugronistă a parti
dului.

Banul având scire despre tdte aces
tea, și-a dat eri o intîlnire cu „stîlpii** 
partidului independist: Thot, Barabas,Kom- 
jathy, Barta, Polonyi și Hollo. A avut de 
asemenea convorbiri cu Rakowsky (parti

dul poporal), cu Szentivanyi (apponyist) 
cu contele Stefan Tisza și cu alții.

Resultatul consfătuirei cu conții An
drassy și Apponyi se dice că ar fi, spriji
nul ce-1 vor da aceștia Banului pentru a 
încerca o descurcătură pe basă strict le
gală, fără aplicarea forței și urmând sis- 
temului-Szell.

Asupra programului Banului dăm 
câte-va amănunte mai jos. Aici amintim 
numai, că el — după-curn se asigură — 
va suspenda (nu va retrage)'' proiectele 
militare și în ce privesce cestiunea arma
tei, adecă reformele de Introdus, ori-ce 
modificare va fi amânată pentru . timpul 
revisuirei legii militare.

Pressa oposițională kossuthistă în 
frunte cu „Egyetârtes** saltă și se bucură, 
că obstrucțiunea a raportat deja o victorie. 
Oposiția, dice numitul diar, a liberat țera 
de nouele sarcini militare, âr dâoă totuși 
s’ar întîmpla în viitor, ca „națiunei** se 
i-se impună astfel de sarcini, e sigur, că 
acâsta s’ar face numai în schimbul unor 
concesiuni. De altă parte oposiția a adus 
destrămarea în rândurile partidului libe
ral, căci patru grupări sunt acum în acest 
partid și ori care guvern ar veni, el va 
fi un guvern de coalițiune, care se va ră- 
zima pe grupuri, dintre cari unele vor 
pretinde concesiuni, ba vor face și opo
siție, când momentul va cere. Ooalițiunea 
însă însâmnă slăbire, adecă slăbirea ma
relui partid.

După tote acestea se crede, că un 
guvern Khuen-Hedervary nu mai trece în 
domeniul imposibilităților. Mari greutăți în- 
tîmpină Banul, ce e drept, și la unii și la 
alții, însă e mai mult decât probabil, că 
Khuen-Hedervary, ducându-se la Viena, 
ca se raporteze corănei asupra isprăvilor, 
ce le-a făcut în Budapesta, se va întdree 
de acolo ca ministru president designat.

Insă peste ndpte multe se pot în
tîmpla, și cine scie, ce au să mai aducă, 
nou și sensational, proximele dile.

Programul contelui Khuen.
Contele Khuen Hedervâry având '’de

ocamdată numai sarcina de a liniști ob
strucțiunea și a reintroduce stări normale 
constituționale în parlament, programul 
lui aprobat de Majestatea Sa nu este un 
program de guvernament, ci pur și simplu 
un program ad hoc. fită ce conține acest 
program :

1. Cele două proiecte militare, cari 
au dat pricină la o combatere atât de ve
hementă, vor fi luate de la ordinea dilei, 
âr chestiunile prevădute în acele proiecte 
se vor regula pe timp de 10 ani la tdmnă 
cu ocasiunea revisuirei definitive a legii 
de recrutare. Aceste cestiunî peste tot 
nu se resolvesc acuma, ci numai se 
amână.

2. Camera deputaților acordă în prima 
linie și fără oposiție un provisoriu-bud- 
getar pe patru luni, pentru-ca Ungaria 
să iesă cât mai repede din starea de 
ex—lex.

3. Se va presenta camerei imediat 
un nou proiect de lege, în care guvernul 
cere acordarea contingentului de până 
acum de recruți (103.000) și un plus de 
vr’o 6000 pentru serviciul nouălor baterii 
de obusiere. Acest proiect se va desbate 
în mare grabă, imediat după acordarea pro- 
visoriului budgetar.
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4. Camera va desbate pupă proviso- 
riul budgetar, budgetul definitiv pentru 
anul curent în cadrul unei discusiunl re
gulare, fără însă ca oposiția să pună în 
calea budgetului pedecî.

5. Tote celelalte proiecte urgente, 
mai ales cele legate de termin, tariful va
mal autonom și convenția vamală și co
mercială, precum și celelalte proiecte re- 
referitfire la pact, se vor duce la desăvîr- 
șire. Apoi urmăză o vacanță, er la tomnă 
se va desbate budgetul anului viitor și 
legea militară.

6. O revisuire a regulamentului in
tern său o schimbare a legii electorale nu 
se plănuesce, și peste tot nu se intențio- 
neză nici o măsură, care ar ave caracter 
represiv.

7. Se proiectăză constituirea unui 
guvern cu adevărat liberal și a găsi razim 
pentru el în majoritatea liberală a came
rei. Cu cât va fi mai mare majoritatea, 
care va sprijini acest program, cu atât va 
fi mai bine, căcî numai o majoritate pu
ternică pote garanta esecutarea progra
mului. De aceea nimeni nu va fi esclus 
din partid și fie-care este binevenit, care 
vre se se înscrie de bunăvoie.

Statua lui Cuza-Vodă.
Piarul „La jRownniea din Bueu- 

rescl aduce scirea, că pe lista de 
subscripție, ce s’a lansat pentru ri
dicarea unei statue lui Cuza-vodă, 
numele regelui Carol figureză în 
primul loc. Din acest incident nu
mitul cjiar scrie un avântat articol, 
din care reproducem în traducere 
câteva pasage:

„Când am audit, dice „La R--ie“, 
că numele Lui figurăză în capul listei de 
subsoripțiune pentru ridicarea unui mo
nument lui Cuza, n’am fost surprinși de 
loc, bucuria nfistră fii însă mare.

Principeleîlndependenței dând omagiu 
principelui Unirei, primul Rege român, sa
lutând pe ultimul Voevod indigen, Messia 
politic chemat prin voturile părinților 
noștri onorând memoria înainte Mergă
torului, acesta este ceva forte nobil și 
ffirte mișcător !

Să o spunem pe față, Cuza a făcut 
posibilă în mod conscient venirea unui 
principe străin, el a curățit terenul înain
tea lui. Sunt două legi, cari nu puteau fi 
sacționate, decât de un Român de baștină 
și creștin ortodox: legea rurală și secula- 
risarea averilor bisericesc!.

Diua inaugurării acestei statue va fi 
o adevărată sărbătore națională, de la care 
nici un Român nu va fi exclus. Să pu
nem topuzul princiar alăturea de corfina 
de oțel în sicriul legii! Vechiul testament 
alăturea de noul testament să fie obiectul 
aceluiași cult, căcî acestea sunt cele două 
cărți ale credinței nostre naționale. Ondre re
gelui Carol, am dis mai sus! Și ondre lui 
Cuza! pentru-că Unirea a fost prologul 
Independenței, pentru-că trebuia să se 
ștergă frontiera imaginară a Milcovului, 
înainte de a trece Dunărea spre a căuta 
acolo metalul victoriei, din care să se 
făurescă corona ereditară a timpurilor 
nouă!

In interesul unei șcdie.
Șeica-mare, 23 Iunie 1903.

Rari sunt dilele de bucurie pentru 
poporul român, și fără semă grea este 
sortea țăranului român în timpul de față. 
Ddr nici chiar în vremea grelei iobăgii n’a 
fost mai apăsat.

Atâtea lucruri publice, așa dise co- 
mitatense și comunale, trebue să presteze 
în decursul anului, încât aprope nu-i mai 
rămâne timp, ca să-șî pdtă lucra și el la 
vreme agrii săi, de la cari sperdză să-i 
aducă barem atâta rddă, cât să-i fie de 
ajuns pentru traiă. In cele mai multe ca
șuri puținul produs al cruntei sale munci, 
tdmna trebue să-l vîndă pe un preț băga
tei pentru plătirea dărilor, a datoriilor de 
bancă, a repartițiunilor comunale și con
fesionale și a bucatelor luate pe cambie. 
Acuma din ce se se mai și îmbrace?

Deci să nu ne mirăm, că emigrarea 
spre România, fir mai cu semă spre 
America, ia proporțiuni așa de mari, încât 
ne pune pe gânduri, căci Românul nu-și 
părăsesce familia și căminul părintesc, de
cât silit de forța împrejurărilor.

Acum când sdrtea țăranului e din 
cale afară grea, ar fi timpul suprem, ca 
conducătorii lui să-i stea mereu întru aju
tor cu sfat și fapte, să-i ușureze după pu
tință sarcina greutăților, ddr să nu-1 în
greuneze și mai tare, după-cum cu durere 
se încercă acum în fruntașa nfistră co
mună, care abia de două decenii a fost 
scfisă de sub tutoratul săsesc, și prin tac
tul conducătorilor, prin o perfectă înțele
gere și conlucrare a întregului popor ro>- 
mân fără deosebire de confesiune, s’au-să- 
vîrșit multe lucruri bune și folositfire pen1- 
tru Români. Au ajuns în fruntea comunii, 
formând ei primăria, și prin acesta s’a dat 
caracter românesc comunei, s’a edificat la 
loc de frunte o școlă frumdsă și spațiosă, 
încât pote servi de model și altora, au 
susținut’o din rapartițiune amendouă con
fesiunile, până acuma, când ca din senin 
și fără cundscerea motivelor, confesiunea 
gr. orientală în ședința Senatului biseri
cesc din 14 Iunie a decis desfacerea școlei. 
Decă la timp nu s’ar împedeca acesta din 
partea Veneratelor Oonsistfire, ar ave 
daune incalculabil de mari pentru întreg 
poporul român și mai cu semă acuma, 
când pe de-o parte sarcinile se măresc 
în mod considerabil prin comasare, er de 
altă parte prin lipsă de bună înțelegere și 
conlucrare comună e în pericul de a veni 
pășunitul comunal împărțit, care apoi va 
aduce cu sine întrăga nimicire materială 
a Românilor. Și pentru ce tote acestea?

Poporațiunea gr. orientală abia are 
vre-o 36 copii obligați a frequenta 
șcdla, er starea materială nu i-s’a îmbună
tățit cu nimic, defire-ce salariul învățăto
rului și acum e mai mult ca de jumătate 
neîncassat (de la amendouă confesiunile). 
Seu dfiră se intenționezăimpopularea șcfi- 
lei de stat, care pănă acuma a stat gfilă, 
reducându-șl și învățătorii de la doi la 
unu,—căci la tot cașul în cel mult 2 seu 
3 ani aci vom ajunge, ne mai putând 
nici unii, nici alții plăti salariul învățăto
rului după-cum se întâmplă acuma când 
încă suntem la olaltă. Seu dâră se spe- 
reză, că din cele 30 ori 40 ferdele de grâu, 
cari le-a promis un mărinimos, s’ar pute 
susține o școlă cu tote cerințele, fără de 
a mai îngreuna poporul? La nici un cas 
nu se va pute susțină nici una, nici alta. 
D'e dorit ar fi deci să se înființeze un 
grânariu seu magazin de bucate, din care 
la timp să se pdtă sistemisa și postul unui 
al 2-lea învățător, căci numai atunci am 
pute progresa, der și atunci numai decă 
s’ar frequenta șcdla regulat, er nu ca 
acuma, când țăranul, sleit de sărac, trebue 
să-și dea copilul slugă și în șcdlă la 
esamen abia aflăm 30 copii din amendouă 
confesiunile.

Poporul acestei comune a fost esem- 
plar de bun și ascultător și a trăit în cea 
mai bună armonie, pănă acuma de vre-un 
an său doi, când a început a-se băga zi
zania într’însul, îndemnându-se să facă 
trecere de la o biserică la cealaltă — pare 
că bisericile nostre nu-s naționale amân
două. Să uită că prin astfel de treceri se 
demoraliseză poporul, adi mâne vor trece 
la secta pocăiților, după cum s’a întâmplat 
în multe locuri, chiar și în comuna ndstră 
să fac cuceriri între poporațiunea săsescă. 
Vor veni apoi socialiștii, cari asemenea 
vor afla terenul pregătit pentru ideile lor. 
Conducătorii noștri în loc de a-șî pierde 
timpul cu astfel de nimicuri, mai bine ar 
face decă Dumineca și în sărbători și peste 
tot când dispun de timp liber, ar aduna 
poporul în școlă și i-ar țină câte-o prele
gere morală ori economică ori i-ar ceti 
ceva din foile nostre poporale, ori din 
vre-o carte din biblioteca poporală, care 
dispune de un frumos număr de cărți fo- 
lositore pentru popor, însă nu le cetesce 
nimeni, stau pline de praf în dulap, er po
porul lăsat pe stradă și în crâșme, discută 
după priceperea lui căușele miseriei în 
care se află, începe a părăsi conducătorii, 

a nu-i mai ascolta, ceea-ce s’a dovedit în 
de-ajuns cu ocasiunea pertractării pentru 
admisibilitatea comasării.

Deci înainte dA încheiere ’mi permit 
a ruga respectuos- pe Veneratele Gonsis- 
tdre, a cerceta cars-i adevărata causă a 
desfacerei șcfilei din Șeica-Mare ? și aflân- 
du-o, să o aplaneze, er pe cei vinovați și 
ambițioși să-i admoniese;- căci ne cade cu 
greu a vede prăbușindu-se frumosul resul- 
tat al unei munci de peste IO ani pentru 
solidaritatea și prosperarea neamului nos
tru. Să sperăm deci, că nu- o să ajungem 
la dicerea din sf-ta scriptură: „perirea ta 
din tine Israile.“

Un- Român.SCIRILE DUEL z
— 11 Iunie- v.

Consacrarea și instalarea imilnî 
episcop al. Lugoșului. Lunis’a-ținutcon- 
sistoriul papal, în care a fost preoonisat 
Pl S. Sa Dr. Demetriu Radu de episcop
al Orădii-raarî, și P. S. Sa Dr.. Vasilie 
HosisU de episcop al Lugoșiului;- Astfel 
sfințirea noului episcop Dr. Hossir va; fi 
de sigur la 1)2: lu-lie st. n. (la sărbătorea 
sf. .aip. Petru și- Pavel), er Dumine-oa uf- 
mătore 19 Iulie n. va fi instalarea iP. S'. 
Sale- în Lugoș.

Sfințire- de- biserică. In diua db 12. 
Iulie-u. a. c.. va avă- loc consacrarea bise- 
ricei române gr., cat. din Deșiu. Dupămum. 
ni-se scrie, la acestă consacrare va ponti- 
fica însu-și episcopul din Gherla P. S’L Sa- 
loan S'âbo. La firele 2 p. m. se va da un> 
banchet la hotel „Jfamgaria", er sera pe
trecere- poporală- aranjată de curatori- 
mea bioericăscă1 din Deșiu. La aceste ser
bări este invitat publicul românesc a se- 
presenter în nuraer cât mai mare.

In armarea» Bulgariei. Guvernul bulgar 
a încheiat cu fabrica austriacă de arme din- 
Linz, u» contract, pentru a-i furnisa 48 dte 
mii de pusei Mian-nliicher, cu repetițiune-, 
model 1895.

Bândele-bulgare. Aprfipe de Peitschs> 
Mahile două bande de câte 60 fimeni fie
care, am fost respiuse cu pierderi, de tru- 
pele tureescl, pe când se încercau să trecă. 
linia de demarcațiune. — Porta a comu
nicat ambasadelor Austriei și Rusiei, că>îâi> 
urma mărturisirilor făcute de un Bulgar 
arestat, anume Lakforda, s’au descoperit 
la Tscherne și Nicomene, 7 lădi șii doi- 
saci cu dinamită, 10 butfiie cu praf/. Î05. 
pusei,, două aparate telegrafice, sîrmă, me
dicamente și hărți topografice.

Nou inginer român. D-l Ioan- F. 
Negmițiu. fiul d-lui profesor Negruțiăi din 
Blașiă, a făcut rigorosul al doilea, lâ poli- 
technâcul din Budapesta, fiind astffel pro
movat la rangul de inginer.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au întrat 10 Lei n. dte la d-l 1
M Sceopul din Bucuresci întru amintirea 
regretatului său amic răposat M’ache. — 
P'rimescă mărinimosul donator, cele mai vii 
m-ulț’ămite pentru piosul dar. Direcțiunea 
șc&lelor medii gr. or. rom.

Cataclism în Serbia.. S’a. deslăn- 
țuit o teribilă furtună cu plfi’ie torențială 
la Zenoff aprfipe de Kujasowatz. Sămănă- 
turile au fost complet distruse. 58 de case 
s’au prăbușit. Au fost numerfise victime. 
S’au scos pănă acum de sub dărîmăturl, 
38 de morți. Pagubele întrec suma de un 
milion.

Ordonanță în afacerea fraudelor 
din Bucuresci. Au fost dați în judecată: 
A). Parisianu, fost director al contabili
tății (statului și fost sub-director al Dato
riei publice, pentru delictul de falș în acte 
publice, în complicitate cu V. Dimitrescu, 
fost șef de birou, în ministerul de finanțe; 
Dan I. Albahari, bancher, și Piscu Behar, 
samsar. Printr’aoeeași ordonanță, d-l jude
cător Săbăreanu a mai dat în judecată și 
pe împuternicitul casei de bancă Ohristo- 
lovenl, numitul R. Bally, acusat că, în unire 
cu Piscu Bebar, a încercat să facă șantaj 
asupra statului român.

Erupțiunea Vezuvului. Vulcanul 
Vesuv a întrat, de erl nfipte,. într’o erup- 
țiune violentă. S’au deschis doue marf 
cratere nouă, cari aruncă nisip1 și: blocuri 
mari înfocate.

Intelnire colegială. Confomw înțe
lesului avut cu ocasiunea absolvării- stu
diilor teologice în sermnariul archidi'eeesan 
din Sibiiu la anul 1893', pentru a-ne întruni 
Ia 10 ani în diua de 16 Iunie (19039- st. 
v., toți iubiți! foști co-Jegi sunt rugați a 
face tot posibilul și a se- presenta pe diua 
mai sus numită a. c. la 8 ore a. m. îi»' 
Sibiiu. Locul înte?nirei: Seminariul archi- 

( diecesan. Program® se va statori atunefc 
Agerbiciu—Sebeșul-săs, în Iunie 1902. Ioaro 
Munteanu, parochuî- Agârbiciului. George- 
Tătaru, cleric abs., eomptab-il.

Concert bisericesc. Mâne Joi, în- 
25 Iulie la orele 8 sera se va da un con
cert filantropic în biserica parochială evan
ghelică din cetate, care va- fi’ cu acăsta 

; ocasiune- iluminată. Tenor-sol©’: Dr. Hans 
Gopony, cântăreț de operă. Corul ev. bi
sericesc al elevilor. Conducerea,, piesele de 
orgă și acompaniarea, mrectoru-l de rau- 
sieă Rudo-lif LasseZ. Program.-. î)> Fantasie 
liberă pe orgă. 2) Arie brsericăscă pentru 

: terror din s-, XVII (Stradellă?)- 3)- Christos 
:a înviat, cor mixt a cape’îă (mello-die din 
is.. XII.) 4? Cântec de Crăc-iun, cor mixt. 
;5) Ave Maria, de Cherubini;, și o- arie din 
iElia-s- de Mendelssohn, solo'tenor. 6) Trei 
!cântece (bisericesc! pentru alto-eu acom
paniate de cor și orgă. 7) 0Oue cântece 
tenor de Plisidd'emann și Mendfelsso-h-n (Pau
lus). 8)- Toccata și Fuge pe-orgă de I. 
Seb-.. Bach'. Prețurile: Locuri numerotate 
în cho-r 1.40ț numerotate în na-ia bi-sericei 
bani St); Galerie bani 50. Intrarea prin 
cele două1 uși vis-â-vis de casa parochială. 
Bilete la librăria Hiemesch șiifn sera con
certului la gi-mn-asiul ev. Oft-;, public este 
rugat a se presenta precis și a observa 
Imvsle desewersită în cursul concertului.

Grădina Froebcliană se va deschide 
(în. 1! Iulie st. n., în institutul! Konopasek 
din strada CaterineiNr. 4, sub» conducerea 
uneii francese.

Evenimentele din Serbia.
Sosirea regelui.

Adî la firele 10 a. m. regele Petru I 
sosesee în Belgrad. Afară d'e copiii săi, 
regele e însoțit de fratele său Arsenie și 
de fiul acestuia Petru. La. gara din Bel
grad e primit serbătoresce;. D-e la gară se 
duce la biserica catedrală) unde îl întâm
pină metropolitul Inocenți© cu episcopii.. 
După serviciul divin se duse la noul pa
lat, unde regele rămâne pănă deseră. 
Sera se va face o retragere festivă cm 
torțe, orașul va fi iluminat.

Mâne, Joi, regele Petru, depune, îh 
conac, jurământul pe noma constituție. Iii 
numele skupștinei îl va felicita Velimiro- 
vid, apoi primarul orașului Lacovici. Vi
neri înainte de amiadi va fi recepțiune- la 
palat. După amiaji revista trupelor și ser
bare populară în Topeider.]

Primul ucaz ce-l va iscăli regele, 
vorbesce despre amutestiarea cond'amnați- 
lor politici.

Pănă la nouăle alegeri, skupștina v.a 
rămâne întrunită.

Pedepsirea asasinilor..
Diarului „Voss. Zeitung^ i-se anunță 

din Belgrad, că pretensiunile puterilor de 
a fi pedepsiți asasinii, vor fii luate simpla- 
mente spre sciință. Guvernul sârbesc a 
hotărît, se nu reageze la lucrurile acestea. 
Regele Petru nu se pote scutura de asa
sini, căci decă ar face-o, și-ar aprinde 
paie ’n cap, defire-ce armata e stăpâna 
situațiunei în Serbia.

Face sensație, că regele Petru a 
înaintat la rangul de general pe colonelul 
Popovici și la rangul de colonel pe căpi
tanul Kostici, er pe locotenentul Gruici Fa 
făcut căpitan. Doi din aceștia au luat 
parte la asasinarea regelui Alexandru.

Metropolit ingrat.
A făcut colosală sensație un articol 

al diarului „Narodny Liszti^, în care 
atacă violent pe metropolitul Inocentie (!). 
Diarul îi impută ingratitudine față de re
gele Alesandru, căruia are a-i mulțumi 
așa de mult și despre care s’a pronunțat 
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în mod infam, deși a fost rugat sâ nu 
țină discurs în biserică.

Inscripțiile arcurilor de triumf-
La pdrta cea mare de lângă gară, 

unde s’a ridicat un splendid arc de triumf, 
s’au pus următdrea inscripție:

Pe dreptul rege, Dumnedeu îl va pădi,
Cu el poporul va fi fericit,
Trăiescă Petru, sânge din sângele nostru, 
Bine-ai venit Rege Petru I!

Tot pe acest arc de triumf, pe cea
laltă parte scris:

Jumătate de secol am lâncedit în întunerec, 
Tu ni-te-ai arătat fiul Libertății, 
Libertatea lumei cu tine ne sosesce, 
Numai tu ești al nostru și noi ai tăi!

Pe arcul de triumf de lângă otelul 
London s’au scris următdrele versuri:

In cesul și în timpul cel mai greu.
Te-a ales poporul și Dumnezeu pentru li

berarea nostră.

Arcul de la Terazia pdrtă inscripția:
Iubite rege!... aruncă o privire, 
Și vad1 Serbia ca strămoșul tău.

Tdte aceste inscripții, în versuri, au 
fost făcute de Branislav Țvetcovici, direc
torul Orfeului.

Asasinii superați pe România.
0 telegramă- sosită din Belgrad, la 

ministeriul român de esterne, arată cât de 
revoltate sunt spiritele printre militarii 
din Belgrad în contra României, de când 
cu renunțarea M. S. regelui Carol I, la 
proprietatea regimentului 6 de infanterie 
din Belgrad, care a luat parte la asasina
rea Suveranilor Serbiei. Legațiunea ro
mână din Belgrad este pădit.ă di și nopte 
de gendarmi însărcinați de guvern, de 
frică a nu se întâmpla vre-un conflict.

Diareic sârbesc! guvernamentale, sunt 
pline de injurii la adresa României și a 
Regelui Carol.

„Tara" află, că după intrarea noului 
Rege Petru I în Belgrad, personalul lega- 
țiunei române va fi retras, er afacerile 
vor fi încredințate ministrului austro- 
ungar.

Pressa serbescă și regicidul.
Diarul „Stampau polemiseză cu pressa 

străină, care cere pedepsirea asasinilor. 
„Nu sunt asasini, ci eroi martiri, carî s’au 
sacrificat pentru binele patriei. Suntem 
liberi în țera nostră, — adaogă Stampa,— 
nimeni riare dreptul se se amestece, nici 
chiar Rusia*1.

Diarul „Dnevni List" dice, că Regele 
Alesandru a desconsiderat poporul, tradi
țiile și demnitatea, ascultând numai gla
sul inimei sale inspirat de amorul pentru 
Draga. Acestă femeie a avut o morte tra
gică, fiind împușcată și măcelărită, cădend 
victimă ambiției planurilor sale.

Regele Petru și asasinatele.
Interviewat de corespondentul din 

Geneva al lui „Pești Hirlapf Regele Pe
tru s’a esprimat ast-fel despre regicidiu :

„Mc gândesc cu orore la sângele 
vărsat. Nicî o causă sfântă nu piîte justi
fica un asemenea măcel. Armata n’are 
mandat de a-șî ucide pe Regele ei.

„Pflte, că viitorul prosper va^șterge 
acestă oribilă amintire și voifi face să 
triumfe libertatea pe basele măreței Cons
tituții".

Dinastia vechie și cea nouă.
Un scriitor frances cu numele Henry 

Bordeaux, care actualmente se află în 
Geneva, unde a asistat la „Te-Deum“-ul 
oficial celebrat la 18 Iunie în presența 
regelui Petru I. la biserica rusescă, scrie 
un prim articol în diarul „Figaro" de la 
20 Iunie, din care estragem câte-va pa- 
sage:

„Revăd figura nenorocitului Alexan
dru, pe care l’ara întîlnit din întîmplare 
în hotelul Bergnes la 1892, când nu era, 
decât un biet prințișor de 15—16 ani, 
disgrațiat și desmățat, însă cu atât mai 
arogant și mai antipatic la vedere. Apoi 
îmi reamintesc pe regele Milan, pe care 
mi-l’au arătat șerjend la o masă de joc în 
cercul (casina) din Aix-les-Bains: juca și 
câștiga și când îșî strîngea banii, spetele 
sale voinice se încovoiau ca la o fiară în 
fața prăcjii.

*
Dintre Karagheorghevicesci n’am în- 

tîlnit în Paris, decât pe prințul Bojidar, 
care se mulțumesce a domni în țera vi
surilor și care nu frecuenteză decât ar
tiștii, el însușî fiind artist al condeiului și 
al penelului. II revăd travestit în pagiu 

al regelui Ludovic XI la o serbare cos
tumată dată în ondrea lui Pierre Loti. 
D-na Adam, d-na Iudith Gautier, sarul 
Peladan, Robert d’Humiăres erau între 
cei invitați...

*
Trecând la descrierea serviciului di

vin din Geneva, Bordeaux (jice:
După popa, care ține în mână o cruce 

de aur, vine Petru I. urmat de vărul și 
secretarul său doctorul în drept Nenado- 
vioi, sosit de curând din Viena. Regele 
este îmbrăcat în redingotă și pardesiu 
negru. Talie mijlocie, bine făcută, cu pă
rul cărunt, are tipul slavului și acea su- 
plesă de pisică, care împrumută o grație 
tuturor mișcărilor lui și te face să uiți obo- 
săla feței și veștedeala trăsăturilor. Stă 
în piciore, răzimat de un fotei, ce i-s’a 
reservat.

Un alt fotei de același rang fu re
servat doctorului în drept. Acesta însă stă 
cu deferentă mai îndărăt. Deși tînăr, doo- 
torul în drept numai cu greu încheie pe 
corpulența sa o redingotă largă. Noviț 
încă în rolul său, ține în mânile nude, cu 
degetele înoărcate de inele, un baston 
gros, cu care nu scie ce să facă și se 
vede, că regretă, că nu l’a lăsat acasă. 
Din timp în timp își degajeză drăpta și 
face o mulțime de cruci.

♦
Evident, că sufletul serbesc îșî are 

particularitățile sale. Pe când Europa se 
emoționeză, la Belgrad totul e calm și se 
mulțumesce a decide, că „nici o recom
pensă său reraunerațiune" nu se va acorda 
acolora, cari au luat parte la conspira- 
țiunea recentă. Un scriitor sârb, loan 
Ducicî, care se află în trecere în Geneva, 
într’un interwiev îșî esprimă indignarea 
față cu opiniunea pressei europene și es- 
clamă într’un acces bucolic:

— Poporul sârb e un popor blând 
și ospitalier!

Și ce ar fi ddcă n’ar fi așa?
$

Rugăciunile s’au terminat. Petru I. 
înghenunche înaintea popii, care îl bine- 
cuvîntă. La ce se gândesce? Pdte la 
Gheorghe cel Negru, marele seu strămoș, 
care a fost animatorul rudilor locuitori 
din pădurea de stejari, viguroșii porcari 
din Șumadia, pe cari i-a resculat într’o 
eroică mișcare de independență... 

Literatura germană și Evrei.
(F i n e.)

„Jidovismul s’a întărit într’aceea (de 
la 1870) atât de mult, încât putu să facă 
încercarea de a deveni stăpân pe literatură 
în Germania și încercarea jidovilor isbu- 
tesce pănă la un grad dre-care. Tea
trul german ajunge în mod irevocabil sub 
influență jidovescă, ba în cea mai mare 
parte în mâni jidovesc! și așa a rămas 
pănă în diua de astădi. Presa germană 
pe de altă parte n’a fost înghițită de tot, 
deși numărând și foile clandestine evreesci 
și cele numite „imparțiale“, 2/3, decă nu 
3/4 din trite diarele și revistele germane 
sunt în mânile evreilor. Poesia și soiința 
germană, cari esprimă mișcările mai adânci 
ale spiritului poporal, firesce, n’au putut 
fi judaisate în aceeași măsură, totuși între 
cei 210 poeți, pe cari i-am notat de la 
1870 în cartea mea „Deutsche Dichtung der 
Gegenwart", nu mai puțini de 35 sunt ji
dovi. Se vine așader la 0 poeți germani 
un poet evreu, pe când ce privesce pro
porția locuitorilor, în Germania se vine 1 
Evreu la 90—100 Germani.

De aici, trebue să o accentuez din 
capul locului, nu trebue să concludem, că 
jidovii ar fi mai talentațl, însă adevărul 
este, că la jidovi fie-cărui talent chiar și 
celui mai neînsemnat, i-se ofere putința 
de a se desvolta. Printre jidov' trebue să' 
numărăm și un număr de sluji turbate de 
ale jidovilor și să mai considerăm că pe 
fabricanții ordinari de piese teatrale și pe 
foiletoniștii evrei de la presa cotidiană 
nu-i putem număra între poeți, deși câte 
unul din ei are mai nYUltă' influență1, decât 
o duzină de poeți germani la olaltă. Apoi 
istoria literaturei încă a ajuns sub influență' 
jidovescă. Școla lui Scherer este jidovescă 
său filo-jidovescă, așa că influența jido
vescă asupra spiritului german este mult 
mai puternică, decât s’ar crede"'.

Asupra rolului, ce l’a avut jidovis"-

mul la mișcarea moderpă literară în Ger
mania, Bartels scrie:

„Fritz Mauthner, Eugen Wolf, Leo 
Berg, Konrad Alberti, ca critici, Franz 
Held, Hans Land (Landsberger), Hermann 
Bahr, ca poeți fac parte din începutul 
mișcării. Sudermann devine renumit prin 
o representație în Lessingteatrul lui Blu
menthal, scena liberă (freie Biihne), care a 
scos la ivelă peHauptmann, afost întemeiată 
într’o întrunire convocată de Theodor 
Wolff și Maximilian Harden, er comitetul 
era compus din d-nii Otto-Brahm, Paul 
Jonas și S. Fischer, toți jidovi. Să consi
derăm apoi, ce importanță li-s’a dat au
torilor de scenă : Artur Schnitzler, Philipp 
Langmann, Hermann Bahr, Georg Hirschi 
feld, Felix Ddrmann, romancierilor: Iulius 
Iacob David, Felix Hollander, Iacob Was- 
sermann; liricilor: Richard Zoosmann, 
Luuwig Iacobowski, Hugo Salus, Stephan 
George și Hugo Hoffmannsthal; damelor 
literare ca: Use Frapau, Marie Eugenie 
Delle Grazie, Iuliane Dery, Elsa Bernstein 
(Ernst Rosmer), Marie Madeleine; se con 
siderăm mișcarea cu „Ueberbettl", care a 
fost tot jidovescă, și va trebui se măr
turisim, că aprdpe întrăga mișca/re literară 
modernă a fost jidovescă. Adevărat, că să 
Jice despre Herman Bahr, că n’ar !fi evreu, 
eu ținând însă cu proverbul „Spune-mî, cu 
cine te însoțesc!", aș susține originea 
evreiască a lui Bahr, chiar de ml-ar aduce 
cartea de botez a străbunilor săi pănă în 
generația a Jecea er în cașul estrem aș 
crede în metempsychose... In momentul 
de față este firesce imposibil de a se sta
bili „efectele" jidovesc! în mișcarea mo
dernă, eu sunt însă de părere că calită
țile disolvante ale jidovismului nici-odată 
n’au ieșit atât de mult la ivelă, ca tocmai 
în acestă mișcare. Spiritele cu adevărat 
productive și adevărații conducători au 
fost aprdpe toți din rassa arică, Germani, 
însă caracterul întregei mișcări a devenit 
din păcate internațional, din care causă 
nici n’a putut prinde rădăcini și n’a putut 
crea ceva durabil. Ciuda jidovilor contra 
artei patriotice (Heimatkunst) se esplică 
de acolo, că ccesta uu se pdte face in
ternațională și firesce nu oferă vr’un ghe- 
șeft mai de semă".

Bartels constată mai departe, că spi
ritului german îi repugneză a face gheșeft 
cu literatura ș arta, tot așa de mult, pe 
cât de ușor le este jidovilor a trece cu 
apucăturile lor gheșeftare și cu setea de 
isbândă jidovescă pe terenul literar, ceea- 
ce de la Heine încăce a crescut mereu, 
fiind de vină firesce și Germanii. Radica
lismul, gcîna după sensații, frivolitatea și 
vanitatea, ce se manifestă în productele 
literare și artistice jidovesc!, sunt cu atât 
mai periculose, cu cât ele nu sunt com
pensate prin forță cu adevărat creatdre. 
Literatura jidovescă nu se pdte făli cu un 
singur spirit creator mai de semă, nici 
chiar Heine, Auerbach, FraDzos și Schni
tzler nu fac escepție, pe cât timp ei se 
disting prin apucături interesante, foc ben- 
galic, tendințe, efecte, mai mult decât 
prin modelare îngrijită. Majoritatea auto
rilor jidovi nu sunt alt-ceva decât reci
pient, virtuozi, eclectici, „macher"-i. Heine 
a esploatat lirica romantică, Iacobowski 
lirica germană de mai târziu.

„Astăzi influența jidovescă în lite
ratura germană este cel puțin de <jece-ori 
mai tare,, decât ar trebui să fie în împre
jurări normale. A o reprima este datoria 
capitală a scriitorilor germani. De aceea 
nimeni nu fie va lua în nume de rău, decă 
pe domnii jidovi deocamdată îi vom ig
nora cu desăvârșire, ăr poporul nostru îl 
vom avertisa să nu asculte d;e jidovi. 
Numai în acest chip vom pute' recâștiga 
raporturile normale."

Convocare.
P. T. domni membrii ai „Asociațiun’ei 

pentru literatura română și cultura popo
rului român" și toți iubitorii de cultura 
poporului român sunt prin acăsta invitați 
a participa la adunarea generală a des
părțământului „Mureș-Oșorheiă", ce se' va 
ține la-6’(19) Iulie 1903 la 3 ore după

amiatjl în Săbadul-de-câmpie cu urmă
torul program:

1) Deschiderea adunărei prin presi
dent. 2) Raportul secretarului despre acti
vitatea despărțământului de la ultima 
adunare generală. 3) Raportul cassarului. 
4) Raportul bibliotecarului. 5) Alegerea a 
două comisiuni: a) pentru censurarea ra- 
pdrtelor de sub Nr. 2 3 și 4. b) pentru 
încassarea taxelor de la membrii vechi și 
pentru înscrierea de membri noi. 6) Ra- 
părtele comisiunilor de sub a) și 6.) 7) 
Cetirea eventualelor disertațiuni. 8) Sta- 
torirea budgetului. 9) Alegerea a doi de
legați pentru adunarea generală a Aso- 
ciațiunei. 10) închiderea aduuărei generale.

Din ședința comitetului despărță
mântului XXIV.

Mu r e ș-0 ș o r h e ifl. 4 Iunie st. n. 
Dr. Enea Draia, Stefan Russu,

president. secretar.ULTIME SC1RI.
Budapesta, 24 Iunie. Tratările 

Banului cu representanții partidului 
independist, s’au zădărnicit, deore-ce 
Banul a făcut proposițiunl, cari nu 
pot fi primite. Banul a‘declarat, că 
dâcă proposițiunile lui nu vor fi pri
mite, el nu r&spunde de urmări. Banul 
cere, nu retragerea, ci numai suspen
darea proiectelor militare; votarea 
indemnității; contingentul de recruți 
regular; 5900 soldați pentru între
girea contingentului de pace cu 
16.000 Omeni din reserve de între
gire, — proposițiunl, cari esclud 
proiectul de resoluțiune al lui Kos
suth.

Joi camera va țină ședință.
Budapesta, 24 Iunie. In cercu

rile oposiționale au făcut o impresie 
cât se pdte de penibilă proposițiu
nile Banului. Independiștii sunt fu
rioși. Asupra tratărilor cu ei, Banul 
a dat raport telegrafic la Viena. 
Respuns n’a sosit încă. Barabas s’a 
referit la sfințenia jurământului co
ronei.

Budapesta, 24 Iunie. Proposițiu- 
nea Banului este ca cele 15.000 re
cruți se fie imșdiaț așșntați, dâr șe 
fie apoi concediați. De cumva fiiî 
va primi acesta tecrutare în plus 
încuviințarea parlamentară pănă la 
finea anului, cei 15,000 recruți vor 
trece în reserva de întregire.

Banul plecă afii la Viena spre 
a raporta Majestății Sale.

Budapesta, 23 Iunie. Ministrul 
j de honvezi br. Fejervary a amânat 
din nou asentările.

Budapesta, 23 Iunie. Partidul 
poporal ia posiție estremă contra 
Banului Khuen-Hedervar.y

Belgrad, 23 Iunie. Guvernul e 
decis se-șl dea demisiunea îndată, după 
sosirea regelui Petru.

Belgrad, 23 Iunie. Ministrul ple
nipotențiar engles Bouham a plecat 
afiî dimineță spre Londra.

Boma, 23 Iunie. Papa a înfierat 
energic asasinarea părechii regale 
sârbesc!, fiicend că armata serbescă 
a dat o dovadă de sălbăticie,

Ueskueb, 23 Iunie. La Gradaț 
soldații turci au dat peste o bandă 
bulgară de 300 membrii. Banda, si
mulând retragere, s’a despărțit în 
două și s’a retras în satele Udovo 
și Bistrița. Turcii Urmărind banda, 
au căjut în cursă și într’o luptă ce 
a durat mai multe bre, au fost total 
nimiciți.

Literatură.
Musică. A apărut de curând în Viena; 

un caiet de composițiuni ale mult talen
tatului compositor român loan ScărlătescU.

Acest caiet de valore conține 4 cân
tece pentru voce și pian forte frumose, în
tre car! se află și o mândră Doină, care 
are ca text o poesie de Eminescu.

Prețul unui caiet e de 3 corâne plus 
5 ban! porto și se află de vendare la tipo
grafia Â'. Mureșianu în Brașov.

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

„Romana11, dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în Ioc de prefațăde Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana14, unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei14. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana44 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei14.

Autorul broșurei esplică „Romana14 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei44, ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei44, esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă .popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana14 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

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

„Romana14 se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Viena,
Din 23 Iunie n. 1903.

Renta ung. de aur 4(,/0...................
Renta de cordne ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 31/2°/0 •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare B1/^ . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .

120.55
99.40
90.90
98.40
99.25
92.85
99.25

Impr. ung. cu premii...................... 198.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.50
Renta de hârtie austr........................ 100.20
Renta de argint austr........................ 100.10
Renta de aur austr.............................120.95
Rente de cordne austr. 4°/0 - • . 100.60
LosurI din 1860.................................. 153.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.26
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 728.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 658.75
NapoleondorI................................. 19.06
Mărci imperiale germane .... 117.35
London vista..............................  239.42V2
Paris vista.................................... 95.22 */2
Note italiene................................95 10

Cursul pieței Brașov.

OUNCIURI 

toârțioi și miame.) 

sunt a se adresa subs©r>âseB 
admlseishatiunh in casai pa* 
aBicâpii unui anuncâu mai 
de ©sâaftă se face scădemerei, 
aa?e c^escs cu cât ^ubiicaE*®® 
tse iaca mai «âe

Din 24 Iunie n. 1903.
Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.96
Argint român. w 18.80 71 18.92
Napoleond’orl. n 19.04 77 19.10
Galbeni jj 11.20 77 11.30
Ruble RusescI 71 2.53 71 2.53 >/2
Mărel germane W 117.— n 117.50
Lire turcesc! W 21.50 77 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- 101.—

Admi îstr. „Gazetei Trans."

PUBLICAȚIUNE
Filiei Ariujd, afiliată parochiei 

matere Arpatac, protopresbiteratul 
Treiscaune, încuviințândui-se din par
tea Prea Ven. Consistoriu Archidie- 
cesan, Nr. 5269 bis. edificarea unei 
biserici din lemn, să publică spre 
cunoscință generală, conform deci- 
siunei comitetului parochial din 5 
(18) Iunie a. c., licitațiune publică 
minuendă, în cancelaria primăriei 
din Ariujd, în fliua de Duminecă în 
15(28) Iunie a. c la drele 11 a. m. 
precis.

Prețul de strigare (este 3287.64 
corone.

Condițitmile de licitațiune și de 
contract să pot lua dela administra
torul par chial Vasilie Mereț preot 
și învățător în Bod (Bodfalu) în ori 
ce timp.

Ariujd, în 6(19) Iunie 1903.
Comitetul parochial.

Convocare
Conform ordinului On. Tribunal 

reg. din Biserica albă nr. 7041—1903, 
prin acâata toți creditorii asociațiu- 
nei de consum „Comoara14 în Sasca- 
montană (Szăszkabânya) se provocă 
ca în termin de 6 luni, computate de 
la a 3-a publicare a acestei provo
cări în foea of. „Gazeta Transilva
niei11, să șl însinue subsemnatei di
recțiuni eventualele lor pretensiunl 
avende față de asociațiunea sus nu
mită.

Sasca-montană, 20 Iun. 1903.

1-3.(1014) DIRECȚIUNEA.

Nr. 9376—1903.

Licitațiune de vendare.
In scopul venerării aprobate de 

forurile mai înalte a realităților de 
case aparținătore comunei orășenesc! 
Brassd, și anume în:

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

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

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

4) Târgul cailor nr. 18 în va
ldre de 44477 cor. 60 bani.

In 14 Iulie 1903, 10 ore a. m. 
se va ține 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 păna 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.

Brass o, 6 Iunie 1903.
(101,2—3) Magistratul orășenesc.

Socotelă curată!
. Cel mai cu efect săpun med. este
• SăpiiMlCai'liol-PămhiPMM 

o a ini bergmann.
II 'Marca: 2 mineri),
II dela BERGMANN & Co.. Drezda &.Tetschen a/E. 
,, escelent și probat contra tuturor necurățenii

lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roseli, p strui, 
pete roșii etc. liueata 80 Iiani.

Se oapetă la: Teutsch & Tartler și la tar
ii macra V. Roth, în Brașov. 8—30.(930).

I
I

Cea 
bonic și 
cură de

3-10(1008)

mai bogată baie feruginâsă în acid car- 
baie de nămol, idroterapie rațională, 
zer și lapte.

xxx Cxixpsutîx
stație a Căilor ferate, situată la confluența Bornei și 

Bistriței aurie.
Palate monumentale de cură, apaducte din isvdre al

pine, canalisație, lumină electrică, cale pentru biciclete, 
concerte, escursiunl: în România Transilvania și Ungaria 
apropiată cu trăsura, cu căi și plute.

Succese splendide la bole de nervi femeescî și cele de 
inimă, la anemie, arteriosclerosă și exodate.

Prospecte gratis-
La consultațiun! medicale respunde medicul stabili

mentului de băi cons. imp. Br. Arthur Loebel.
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- B. EiNZIG, 

întreprindere de transport de mărfuri, 
brașov, Strada Porții nr. 88. =— 

s&iiuu Telefon nr. 37. —i;

Pilii iflQpD mărfuri pesta taasprt I iiiWubu cu Căile Ferate, cu vităsă mare
vru7 x i» mică;

Ducerea la domiciliu, de bagajtiri, mărfuri, cu vitesa 
și mică ;

Transporturi colective (Sammelladungsverkehr) cu vitesă 
și ieftin dela Budapesta, Viena și Triest

TT T JL ZES T
în oraș și împrejurime cu Camisne mari, cu arcuri și în locuri 
din țâră și strtinătate cu

Vagine de mobiie,
cu revisia scri-

taxarea corectă,
ce să încue, tapețate, curățite și desinf'ectate; 
sorilor de trăsura (Frachtbriefrevision), pentru 
și terminul de liferare,

TT” & XXX XZL î. X X _
Asigurați! de transport, pentru ori și ce fel de 

ori ce fel de păgubi a’ar pricitiui în timpul
Informația în privința frachturilor. Vămuiri și afaceri de 

călătorie. 3—6.(999;

mare

mare

mărfuri, contra 
transportului.

©

Cruce seu stea duplă, electro - magnetică,
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și înviorezâ
Nu e mijloc secret,

pe lângă, garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedeoarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, audul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca'I la tractate normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelari* mea se află atestate .tneu/rse din tote păr
țile lumii, cariprețuesc cu mulțămire invențiunea incași ori-dne pote examina aceste a'estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
co.fM.de cu aparatul „Volta11, de ire-Cc „Gasul-Volta? atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleciro-magnetice o recomandă Îndeosebi. 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de

MULLER ALBERT, Budapesta,

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
vendare pentru țeră și streinătate o :

V, Strada VADÂSZ 42 A / E. 
colțul strada Kălmăti.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.
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