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Nr. 129. 1903.

0 (concurență cursâsă.
Un spectacol forte curies ne ofere 

■emiiluțiunea dintre foile române dele, 
tSițiiu și Arad în .a apreba și « 
lăuda .„epocalul44 eveniment al ale 
agerei dela Dobra-șd a face pe ceti*  
’tarii :1 or se-cfodă, eă de aci încolo; 
zorele va reaări pentru nafirunea ro-ț 
imână din aeea parte a locuirii, unde 
<ou atâta nesocotință-s’a călcat prin
cipiul .solidarității și -ă’a săvârșit o 
nușinbsă deșertare de la stegul 
pa.rtidddui național rămân.

'In ;^zadar amicii »și propovădui
torii acestei desbinări își dau .atâta 
fiiliință, i&e a acoperi .destrăbălarea 
lor prin .«logiusile, ce le fac majo
rității alegătorilor dela Dobra pen
tru învingerea .raportată în favorul 
■candidatului român. Aeâsta n® va 
amăgi pe aiimeni, care vede și ju
decă lucrurile cum sunt,an realitate, 
aau diupă reclam dl Interesat al uwa 
și al .altora.

Gând oetescî ijprin amintitele foi 
trasele sforăitore despre alegerea 
dela Dobra, ți-s’ar ;păre, eă acesta 
este primul cas în istoria n<bstră, că, 
alegătorii români au reușit ;a alege' 
deputat pe un candidat al lor.

Cine dintre cei -ee-și închipuesc 
a pută cuceri într’nn .singur avent, 
ceea-ce rfau p&rtut cuceri înaintea 
lor generațiunl întregi, mai ține ac|l 
seină de mersul luptelor nostre na
ționale din trecut? Cine dintre ei 
mai vrea se scie, că nu ne despart 
tocmai prea mulțî ani de acel pe
riod, când Românii au săvârșit ale
geri de deputațl mult mai remarca
bile decât alegerea dela Dobra ?

Der nu de aceste voim să vor
bim acum, ci de emulațiunea des
pre care am făcut amintire mai sus.

Am pute c|ice, că e mai mult 
decât o simplă emulațiune, este un 
del de luptă de concurență pentru 
paternitatea așa «lisei acțiuni dela

Dobra, «ee se manifestă în colonele 
„Telegrafului Român“ și a fdiei 
dela Arad.

E -caracteristic a vede cum 
„Tribuna44 dela Arad-reproduce fără 
de nici o observare -opiniunile unor 
foi unguresc! de aici și a unor 
diare de (dincolo, în -cari se spune, 
că ceea ce s’a făcut ia Dobra este 
opera „Maogriștilor44 grupați în jurul 
^acelei foi.

Și pote fi ceva sa ai mișcător 
deeât declarările „Tel. Rom.44 din 
Sibiiu, ce sunt deja cusaoscute ceti
torilor noștri, precum: ...„ne-am dat 
den capul ilocului consentimentul 
pentru a se face aceea ce fl’aîfacut (! ?) 
...foceputul dela Dobra e .oiinvingere 
a ideii de noi propagată44.... Și ideia 
de <a curăți .programul nostru de 
bălăci (!!!) a venit erăși dela noi44... 
„Suntem satisfăouțl deci, vecjend, că 
semânța de noi semănată focepe se 
aducă ifructe bune(??)

Cât de grabnici sunt confrații 
de la Ziarul sibiian în a constata 
„fructele bune44, când încă pomii 
nici n’au înflorit!

Am -crede că aceia, cari se țin 
(Capabili a pregăti și :a duce la sfâr
șit asemeni acțiuni „mar!44 și „cutrie- 
nătore41, ar trebui să aibă ceva mai 
mult cumpet și se nu degenereze 
înainte de vreme la rolul unor re
clamagii fără de nici un fond serios.

Astăcjî eu procedeuri învechite 
deoehiate de .„acțiuni44 particulare și 
locale, degagiate de orl-ce conside- 
rațiuna față cu totalitatea și cu prin
cipiul de unitate în luptă, ca cel 
de la Dobra, nu se mai pdte pro
duce nici un efect. Poporul nostru 
e prea pățic și prea mult îi arde 
sufletul să vadă odată pe cei ce che
mați sunt a-i premerge cu esemplul 
lucrând în strînsă înțelegere și serios. 
De reclame și rachete orbe ca cele 
din timpul „acțiunei44 așa c|ise me- 
morandiste, e sătul.

Și fiind-eă -e vorba de „acțiune44 
din vremiie Memorandului, mai ți- 

mem a nota, că acum vine și „ghi- 
merarul44 de atunci, ilustrul vechil 
-dela moșia actualului ministru-pre- 
ședinte român, să facă prognosticul 
alegerei dela Dobra în coldnele fâiei 
din [Arad. Și dertsul pretinde că și-a 
dat dinainte consentimentul pentru 
a se face ceea-ce s’a făcut.

Cei mai păgubiți rămân în mij
locul acestei concurențe tinerii dela 
„Libertatea44, cari de sigur sunt de 
convingerea, că [totul a fost pus la 
cale numai de ei.

KWen-Hedefvary la Kossuth.
(Crisa iniitisterială).

Bărbații de încredere ai partidului 
kossut'hist au strigat un veto la proposi- 
ți.unile Banului Khuen-Hedervary.

O eonferență a avut Banul alaltă- 
erî înainte de amiadl cu „tigrii44 din 

oposiția kossuthistă : Barah as Bela, 
Thaly Kalman, Justh Gy., Toth I., Kom- 
jăthy Bela și Barta Odăn. Firesce, că în 
fruntea lor se afla stăpânul casei Fran- 
cisc Kossuth, la locuința căruia s’a ținut 
conferența.

Francisc Kossuth a rugat mai întâiu 
pe Banul, să comunice scopul acestei con- 
ferențe, și să facă cunoscbte punctele ce 
le-a comunicat în diua precedentă lui și 
lui Justh, ca condițium de împăciuire.

Khuen-Hedervary & spus, că a venit 
la Budapesta, ca să vestescă pacea și, în 
interesul acestei păci, face următdrele pro- 
posițiunî:

1) Guvernul, care va veni, nu va 
face se se desbată proiectele militare com
bătute de oposiție, der nici nu le va re
trage. 2) Gere votarea indemnității, și apoi, 
să urmeze îndată recrutările, cari sunt ab
solut necesare. 3) Oposiția să nu împie
dece primirea contingentului de recruți, 
în proporția numerică din anul precedent. 
4) La contingentul acesta s’ar mai adauge 
în plus 5900 recruți pentru bateriile de

obusiere. 5) In proiectul pentru recruți să 
se introducă un paragraf, care ar admite, 
ca și pănă atunci când dieta va vota spo
rirea contingentului de pace, numerul su
ficient se fie acoperit din cadrele reservei 
de întregire. Ou alte cuvinte, în loc de 
sporirea contingentului de pace cu 20,500 
prevăzut în proiectul militar, Banul cere 
5900 soldați pentru bateriile de obusiere 
și 14,600 din reserva de întregire, cari ar 
fi chemați în serviciul activ.

Răspunsul kossuthiștilor la proposi- 
țiunile acestea a fost: imposibil.

La urmă Khuen-Hedervary a decla
rat, că la nici un cas nu pdte ;să renunțe 
la proposițiunea despre chemarea în acti
vitate a reserviștilor de întregire, fiind-că 
ministeriul de răsboiu ține necondiționat 
la ea.

Au vorbit apoi rend pe rend repre- 
sentanții partidului independist. Justh, 
Thaly, Komjathy și Polonyi au declarat, 
că pe basa acesta un compromis este im
posibil. Bela Barabas a dis, că ei pretind 
necondiționat limba de comandă ma
ghiară în regimentele din Ungaria și că 
în interesul acestei pretensiuni vor des
fășura lupta cea mai energică și implaca
bilă. Fără concesiuni naționale nu vor 
vota nici contingentul de recruți regular.

In fine s’au învoit, ca Banului să i-se 
dea timp de cugetare.

Eri, Miercuri, Khuen-Hedervary’ a 
avut o nouă întîlnire, la locuința lui 
Francisc Kossuth, cu amintiții bărbați de 
încredere ai partidului independist.

Banul a declarat, că renunță la pre- 
tensiunea de a-se spori contingentul de re
cruți cu 16,000 din reserva de întregire și 
cu 5900 pentru bateriile de obusiere, și se 
mărginesce la contingentul de recruți 
regular.

Declarația Banului a fost luată spre 
sciință cu observarea, că partidul consi
deră concesiunile naționale, ca o condiție 
inevitabilă pentru o paclnică înțelegere. 
Banul a dis, că va încerca să mijlocescă 
concesiuni. ••
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Instrucția jurnalistului.
De Fr. Streissler.

Interim alt articol*)  am zugrăvit în li- 
niamente generale, ce se cere de la un jur
nalist. D-e acolo putea să facă orî-cine 
singur conelusiunea, că absolvarea unei 
școli secundar,e și îndreptățirea de a face 
serviciul militar de un an este minimul 
ce se cere de la un tînăr, care are gând 
să se facă jurnalist. Pe lângă acesta se 
mai cere talent și dragoste pentru carieră. 
La posturile de frunte ale jurnalelor mai 
marî se cere în timpul din urmă, ca jur
naliștii să aibă cultură academică, orî cel 
puțin cei cu cultură academică sunt pre
ferați.

Trebue să accentuăm, că acest mi
nimum de instrucțiune, de care am amin
tit, se cere numai la jurnalele cele marî. 
Există însă numerose jurnale mai mici în 
Germania, cari sunt redigiate cu fdrfecile 
de câte un culegător tipograf. Esistă și ti- 
pografi-proprietarî de aceia, cari sunt în

*) A sg vede Nr.-ul 124

același timp: redactori, culegători, achisi- 
torî de inserate și expeditori. Asemenea 
jurnale însă nu vin în considerațiune când 
e vorba de persone, cari vrâu să-șî alegă 
jurnalismul ca carieră.

Trebue să vorbim cu recunoscință și 
de autodidacții în jurnalistică, cari cu o 
sîrguință onorabilă au sciut să astupe la
cunele, ce le lăsase o instrucție școlară 
defectudsă. Esistă și jurnaliști de aceia, 
cari afară de șcdla primară n’au făcut altă 
șcdlă. Acestea însă fiind escepții, nu pot 
servi ca regulă.

Spre a deveni jurnalist, se ofer di
ferite căi. Cine-va trimite d. e. unei foi cu 
deosebite ocasiunî articole, dărî de semă ș. a. 
asupra unor evenimente actuale etc. Decă 
aceste lucrări se remarcă prin desăvârșire 
stilistică, zugrăvire bună, etc., decă trimi- 
țătorul scie să scota în relief momentele 
mai interesante, așa că lucrările lui să se 
distingă din mormanul de eserciții de stil, 
ce sosesc la redacție, atunci se va nasce 
de la sine un fel de legătură între el și 
redacție, care mai curend seu mai târdiu 
devine un raport permanent, solid. Ajuns 
odată aci, jurnalistul își croiesce singur dru
mul er restul depinde de la facultățile lui

1. J’ • . ............
și de la noroc. Trebue să scie însă a se pre- 
senta cu cererea la timp potrivit, când 
este tocmai vr’o vacanță.

In unele redacții se primesc volun
tari, cari decă se arată destoinici, în cu
rând avanseză redactori. Ca voluntari 
se primesc firesce. numai persone, cari au 
instrucția necesară, despre care am vorbit 
la început.

In timpul cel mai nou însă s’au creat 
instituțiuni, cari ofer posibilitatea, de a 
ne dobândi sciința specială necesară 
pentru jurnalism, așa că adi au mai are 
cine-va nevoie să-și însușăscă technica re
dacțională în vr’o redacție.

Universitatea Ruperto-Carola din Hei
delberg este unica universitate germană, 
unde jurnalistului i-se dă ocasiune a se 
prepara, încă ca student, pentru viitdrea 
sa carieră. Profesorul estra-ordinar Dr. 
Adolf Koch, de profesiune istoric, însă care 
a fost mai mult timp jurnalist în Paris, 
apoi redactor-șef la „Heidelberger Tage- 
blatt44 este primul profesor universitar- 
care prelege Ia universitate despre „Istoria 
pressei și a jurnalismului în Germania". 
Pe lângă acesta profesorul Dr. Koch mai 
ține și „Eserciții practice pentru introdu-

cerea în jurnalistică44. Prelegerea este pu
blică și gratuită, esercițiile sunt privatis- 
siine, der tot gratuite. Amândouă sunt 
frecuentate fdrte mult de cătră studenți
mea din Heidelberg.

In Berlin Nr. 24 Elsasser-Strasse 9. se 
mai află o „Scolă superior ă jurnalistică^ 
înființată în ărna anului 1899, de Dr. jur. 
Richard Wrede.

In lupta din viăța publică, jurnaliștii 
sunt chemați a cerceta și judeca diferitele 
idei și curente ale timpurilor. Plângerile 
asupra culturei generale și speciale insu
ficiente a acestor ucenici liberi ai unei 
carieri libere sunt vechi dr plângerile re
dactorilor și editorilor sunt juste. Scopul 
șcdlei superiăre jurnalistice (Journalisten- 
Hochschule) din Berlin este de a oferi ins
trucția necesară pentru cariera jurnalistică.

Cu tdte că acestă șcdlă nu este în
ființată de mult, totuși și-a dovedit cu pri
sos dreptul de esistență, atrăgendu-și nu
merose scrisori de recunoscință din partea 
cercurilor de specialitate și se spereză că 
si în viiior va continua a comunica cu- 
noscințele trebuincidse, pentru-ca cine-va 
să devină un distins jurnalist și să ajungă 
la posiții respectate pe acâsta carieră.
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Khuen-ELedervary a plecat aseră la 
Viena, pentru-ca în decursul dilei de adi 
să raporteze Coronei asupra resultatului 
misiunei, ce i-s’a dat.

*
Despre visita ce a făcut’o con

tele Khuen-Hedervary lui Kossuth 
și despre negocierile sale cu cori
feii clubului independist „N. fr. 
Presse“ de Miercuri scrie între 
altele :

„Contele Khuen a petrecut adi în 
salonul deputatului Francisc Kossuth. 
Bărbatul de încredere politic al împăra
tului, a fost dspele fiiului lui Ludovic 
Kossuth și a negociat cu comitetul parti
dului independist, cu Kossuth, Barabas, 
Toth și alțî conducători ai acelei oposi- 
țiuni, care voiesce să separeze Ungaria 
de Austria. Oel-ce pote să judece ast-fel 
de evenimente cu ochiul istoricului, va 
simți, că scena, cum contele Khuen a 
voit să stabilescă condițiunile de pace în 
locuința deputatului Kossuth cu învingă
torii obstrucțiunei, nu e decât începutul 
unei desvoltări cu totul nouă a monar
chies și că acestă conferență taie tote 
podurile, pe cari s’ar pute face reîntorce- 
rea la trecut.

Nu e vorba de-o oposițiune de tote 
dilele, ci de un partid, care nisuesce a 
face mari schimbări în monarchic, separa
rea în două a armatei și a teritoriului va
mal. Intre ambele state se esiste numai 
comuniunea Domnitorului și se înceteze 
orî-ce altă legătură între ele. Represen- 
tanții acestui partid, ori de câte-orî mem
brii parlamentului s’au presentat în pala
tul de la Buda ca s’audă discursul tronu
lui, au absentat cu intențiune. Ei au în- 
cunjurat orî-ce legătură și atingere per
sonală ca curtea și cu atât mai mare e 
acum impresiunea ce-o face soirea, că un 
împuternicit al împăratului negocieză cu 
Francisc Kossuth și cu amicii săi asupra 
programului său politic, a condițiunilor 
armistițiului și asupra curmării luptei...

...Politica ungară semănă acuma unui 
car, ale căruia opritore s’au rupt și pe care 
o întâmplare îl pdte aduce la o iuțelă 
vertiginosă. Nu ne îndoim de loc, că se 
va forma un dre-care ministeriu și că în 
cele din urmă se va săvârși schimbarea 
ministeriului. Der acumularea de marî 
greșeli, începând de la demisiunea intem
pestivă a lui Szell pănă la negocierile de 
adî ale contelui Khuen, pote fi întregei 
monarchii spre nenorocire14.

Gravitatea situatiunei.
5

„Budapesti Hirlapa, vorbind în nu
mărul său de la 24 Iunie despre pre- 
tensiunile kossuthiștilor, face urmă- 
torele aprecieri interesante asupra 
situafiunei:

...„Stânga estremă crede sosit timpul 
și pretinde ceea-ce tuturora ne stă la 
inimă... După părerea majorității însă, poma 
nu este coptă încă. Etă ce face periculosă, 
pote chiar fatală lupta acesta, căcî pănă 
adî nu esistă nici partid, nici națiune, care 
se potă validita ori ce, în contra voinței 
capului încoronat. Din contră, n’avem încă 
dreptul a presupune — căcînicî o dovadă 
n’avem pentru acesta — că dre înțeles’a 
regele, că stă față ’n față cu o preten- 
siune unitară a națiunei?

„Vorbim franc, fiind-că situația e 
înăsprită. In partidul independist s’au fă
cut declarațiunî, că fără concesiuni na
ționale n’are să lase se se voteze nici con
tingentul de recruți regular. Decă părerea 
acesta ajunge se fie covîrșitdre în partid, 
ea însdmnă frângerea pânei și e numai 
cestiune de câte-va câsuri, ca se se vadă, 
că concepția, care crede, ca n’a sosit încă 
timpul, ce motive va scdte la ivâlă.

„Am audit marele cuvânt, ce l’au 
esprimat unii independiștî, că mai bncuros 
se vor sfâșia, decât să cedeze. Der ori
cine o scie, că aici nu este vorba de sfâ
șierea deputaților, ci e vorba de sortea 
terii. Decă va veni rândul la sfășiare, nu 
omenii vor fi sfășiați. Situațiunea e con
siderată de tdte partidele ca fiind gravă, 
ba chiar posomorită. Bărbații serioși și 
calmi o consideră ca forte întunecată. O 
gravă răspundere îșî asumeză aceia, cari 
fie în direcție positivă, fie negativă, nu 
împiedecă prin amestec seu reservă, cu 
forța ori prin slăbiciune o desvoltare a 
lucrurilor, care e păgubitore pentru țer.ă și 
națiune. Ddcă cei din centru obosesc, vine 
rândul la ciocnirea estremelor. Acestă 
ciocnire pote se fie nenorocită, dâcă fie că 
fructul, pentru care scuturăm pomul, nu e 
copt încă, fie că forțele nostre se vor do
vedi insuficiente pentru ceea-ce întreprin
dem. Nici-odată nu s’a putut invoca mai 
nimerit dicerea latină: Videant consules P

Am citat rândurile acestea, fiind
că ele se publică într’un organ appo- 
nyist, care e în măsură a cunâsce pă
rerile ce domnesc afil tocmai în ta
băra acelora, cari au eșit la ivelă cu 
faimosul memorand privitor la con
cesiunile naționale maghiare în ar
mată.

Regele Petru în Belgrad.
Erî a sosit în Belgrad noul rege al 

Serbiei Petru I. însoțit de casa sa mili
tară și de deputațiunile skupștinei și mu
nicipalității, a întrat cu un tren special în 
gara Belgradului, în mijlocul aclamațiuni- 
lor poporului. Urale sgomotdse și entu- 
siaste răsunară de pe peron și ecoul stri
gătelor de ajunse pănă la gară
de pe strada principală și stradele la
terale.

este 10 Mărci, Nr. 2, 4, 6 — 11 câte 15 M., 
Nr. 3, 50 Mărcî, Nr. 5, 30 Mărci pe se
mestru. Afară de acestea o taxă de ima- 
triculație 15 Mărci.

Anunțările se fac la 16 April și la 
16 Octomvrie.

Pănă în semestrul de vară 1902, șcdla 
acesta superidră jurnalistică a fost frecuen- 
tată de 54 auditor! (7 dame). Se reco
mandă cu deosebire cunoscerea stenogra
fiei și a limbilor moderne, pentru a pută 
frecuenta cu succes aceste cursuri.

în primăvară anului 1902 au început 
a se ocupa și în Elveția cu gândul de a 
înființa o școlă jurnalistică. Societatea de 
pressă elvețiană a adresat o petiție facul
tății de filosofie din Berna cerând înfiin
țarea unui seminar jurnalistic. Facultatea 
a primit cu bunăvoință petiția, a răspuns 
însă, că și facultatea de drept este inte
resată în chestiune.

In sterșit mai amintim, că la univer
sitatea catolică din Lille (Franța) esistă 
de mai mulțî anî un seminar pentru ins
trucția jurnaliștilor.

— st. —

La scoborîrea 'din vagon, Regele 
Petru era forte emoționat. Instinctiv îșî 
îndreptă privirea spre locul reservat cor
pului diplomatic. O impresie durerdsă se 
citesce în ochi-i desilusionațî. Lipsesc 
aprope cu desCvîrșire representanții state
lor streine.

In frunte stă guvernul provisoriu, în 
cap cu Avacumovicî, și birourile skupștinei 
și senatului. Alăturea e Metropolitul și 
episcopii. Vine apoi, municipalitatea, cor
pul ofițeresc și înalții demnitari ai sta
tului.

La urarea de bună venire, Regele 
răspunde, că e recunoscător poporului 
sârb, pentru-că prin glasul unanim al adu
nării naționale i-a încredințat misiunea de 
a face fericit acest popor. Îșî va consa
cra tdte puterile binelui public și înălță- 
rei națiunei. „Trădscă libertatea!* * 6 * * * * 11 „Trăâscă 
Serbia!11, strigă regele sfîrșind.

La școla superidră jurnalistică se pot
înscrie a) Abiturienții școlelor secundare,
6) Jurnaliștii practici cu certificat de un 
an. c) Dame cu cultură suficientă. Asupra
escepțiilor decide conducătorul școlei în 
înțelegere ou docenții. Este în interesul 
studenților să aibă o instrucție anteridră 
cât mai vastă, înse lipsindu-i acesta, prin 
faptul că se anunță și vre să se înscrie 
dovedesce, că simte chemare. Se înțelege 
că în asemenea casurî lacunele trebue su
plinite prin talent și sîrguință.

Durata studiului este de 2 ani, împăr
țită în patru semestre. Prelegerile și eser- 
cițiile practice, cari se țin sunt următdrele. 
Prelegeri-. 1) Istoria și technica presei 1 
6ră pe săptămână, 2) Dreptul editurei și 
a presei 1 oră. Eserciții'. 3J Jurnalistica 
practică (redigiare, polemică, cetirea (tia
relor,) 6 ore, 4) Eserciții din dreptul public 
și politică 2 ore, 5) Eserciții ’estetice 4 
dre, 6) Recensiunea de representațiunî dra
matice și romane 2 6re. 7) Recensiunea de 
opere, concerte etc. 2dre. 8) Recensiunea de 
opere de artă plastică 2 (îre. 9) Eserciții 
de corespondent 2 dre, 10) Reportaj 2 bre,
11) Inserate 2 ore.

Honorarul pentru prelegerea Nr. 1

De la gară, cortegiul în mijlocul stri
gătelor de Jivio Petăr! ale populațiunei 
îngrămădite pe strade, se îndreptă spre 
catedrală. Aci mitropolitul Inocențiu, asis
tat de episcopî și de cler, oficiă un Te- 
Deum, invocând binecuvântarea cerescă 
pentru regimul, care începe.

O telegramă din Belgrad anunță, 
că la sosirea regelui Petru, ministrul ple
nipotențiar al României d-1 Mavrocordat, 
nu a luat parte \la recepțiunea ce i-s’a 
făcut.

Dintre cele-lâlte state, Anglia n’a 
participat la recepțiune, fiind-că ministrul 
ei plecase în ajun din Belgrad. Tot așa 
Olanda și Turcia. Cu tote considerațiunile 
de interes, Germania și Italia încă n’au 
fost representate prin miniștri lor din Bel
grad la recepțiune. Pote prin urmare 
să-șî închipue orî-cine, ce impresie peni
bilă a făcut acestă absență asupra rege
lui Petru.

A făcut de asemenea o impresie cât 
se pote de durerdsă în Serbia faptul ur
mător, ce s’a întâmplat în Petersburg. 
Mai mulțî ofițeri sârbi asistau Duminecă 
la representația, care se dădea la teatrul 
de varietăți „Aquarium11. Publicul a înce
put să strige: „Afară ucigașii1' și a înce
put să-i bombardeze pe ofițerii sârbi cu 
ouă clocite, cu cartofî, cu ose, pănă-ce 
ofițerii au eșit. Diarele rusesc! publică 
articole violente nu numai contra guver
nului sârbesc, ci și contra mitropolitului 
sârb Inocențiu.SC1RILE DILEI.

y
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Aniversarea învingerei de la Cus- 
tozza. Erî garnisdna din orașul nostru a 
sărbătorit aniversarea bătăliei de la Cus- 
tozza. Des de dimineță musica militară a 
regimentului de infanterie Nr. 50 a tra
versat stradele, cântând marșuri vesele și 
a inaugurat astfel serbarea. Aceeași ani
versare s’a serbat și de cătră reg. 29 și 
bat. 3 al reg. 39 din Timișora.

Desmințire. Biroul telegrafic ungar 
desminte scirea publicată de, unele diare 
maghiare privitor la pretinsa declarație, 
ce ar fi făcut’o deunădi archiducele moș
tenitor Francisc Ferdinand dicând, că a 
sosit momentul, ca „Austria să reocupe 
Ungaria". Scirea este o minciună răută- 
cidsă, debitată la adresa archiducelui.

Inaugurarea bustului Heliade Ră- 
dulescu. După cum am anunțat, Dumi
necă s’a făcut la Târgoviște, cu o deose
bită solemnitate, inaugurarea bustului lui
I. Heliade Rădulescu, — ridicat prin sub
scripție publică pe bulevard. Serbarea a 
început la orele 11 dim., printr’un serviciu 
religios, oficiat de P. Cucernicul Protoereu 
al județului, Grigore Petrescu, încunjurat 
de clerul din Tergoviște, în asistența au
torităților locale, a deputaților și senato
rilor județului, a d-lui O. Nicolescu, secre
tar general de la interne; a d-lui Ada- 
mescu, secretar general de la culte; a 
d-lui Băicoianu, secretar general de la do
menii; a d-lui Heliade Rădulescu, fiul lui 
Ion Heliade Rădulescu; a rudelor lui I. 
Heliade Rădulescu și a unui public fdrte 

numeros. După săvârșirea’serviciului reli
gios, o pânză ce încunjura bustul se des
face, apărând înaintea ochilor figura mă- 
reță a lui Heliade. Corul învățătorilor din 
județ intoneză „Cântarea dimineții11. Au 
rostit discursuri d-nii.: C. D. Dimitriu, de
putat, în numele comitetului de inițiativă; 
Adamescu, secretar general la instrucție; 
Ghițescu, învățător din corn. Potlogî, în 
numele învățătorilor din județul Dîmbo
vița; C. Georgescu, directorul gimnasiului; 
și Athanasiu, primarul orașului. D. Poli- 
chroniade dă citire unei poesii ocasionale, 
care a fost viu aplandată. După termina
rea cuvântărilor, corul gimnasiului a into
nat mai multe bucațî, sub conducerea 
d-lui profesor Ghimpețeanu. In urmă a 
avut loc defilarea elevilor școlelor primare 
din oraș, ai școlei de meserii de la Nucet, 
a elevilor gimnasiului, a societății mese
riașilor „Unirea11 și societ. Filantropică pe 
dinaintea monumentului, având în frunte 
musica militară. La orele 12 și jura, ser
barea s’a terminat. La drele 2 și jum. în 
arnfi-teatrul gimnasiului, d-1 Păsculescu, 
profesor, șî-a deșvoitat conferința sa, tră- 
tând despre vieța și operile lui Heliade 
Rădulescu. A asistat un public numeros.

Potop. Ne bucurasem mai deunădi, 
că după un interval de vr’o șese săptă
mâni, în care n’a trecut di să nu plouă, 
în sfârșit nî-a fost dat să avem o di în- 
tregă senină. Bucuria ni-a fost însă de 
scurtă durată, căci a doua di pldia și-a 
reluat vechiul său program în ediție aug
mentată. In Jilele din urmă pldia era forte 
intensivă, er erî între orele 4—5 p. m. s’a 
descărcat asupra Brașovului și comitatului 
un adevărat potop. S’au causat multe stri
căciuni, pe strădi apa curgea pârău, la 
câmp grânele au fost culcate la pament.

Regele Carol a invitat, printr’o scri- 
sdre forte măgulitdre, pe Principele Fer
dinand al Bulgariei de a onora cu pre- 
sența sa marile manevre regale române 
ale corpului I și II, ce se vor face în 
tdmna acesta. Principele Ferdinand s’a 
grăbit se răspundă M. S. Regelui Carol 
printr’o afectuosă s^risdre, acceptând in- 
vitațiunea ce-i s’a făcut, cu o reservă 
numai: decă evenimentele din Balcani nu 
vor reclama presența A. S. Regale pentru 
apărarea patriei sale. In afară de mene- 
vrele regale ale corpului I și II, corpurile 
III și IV vor face timp de 25 dedile ma
nevre parțiale de corp.

Nouă cancelarie de advocat. D-1 
Dr. Vaier Moldovanu și-a deschis can
celarie de advocat în Turda (casele pro
prii str. Egyhăzfalva Nr. 7.)

Sarafoff otrăvit. Se scie, că Turcia 
a pus un premiu asupra capului lui Boriș 
Sarafoff. „Cronica11 din Bucuresci află 
acum, că Sarafoff n’a avut . norocul să 
mdră în luptă ca un erou, ci otrăvit de 
un popă la Florina, în vilaetul Monastir.

înjunghiat. Elevul Lupșan din clasa 
III a șcălei comerciale române gr. or. din 
localitate, a fost înjughiat Marți săra, când 
eșia de-acasă, de cătră nisce necunoscuți. 
Starea lui e gravă.

Regele Italiei în Paris. Din Paris 
se anunță, că s’a stabilit definitiv pro
gramul despre visita regelui Victor Ema
nuel in Paris. Regele va sosi la 16 Iulie 
în capitala Franței.

Prințul Ghica a depus Duminecă o 
frumosă cordnă pe mormântul defunctului 
rege Alexadru, în capela Sf. Marcu, din 
Belgrad. Pentru acesta a trebuit să câră 
autorisația ministerului de interne, care 
i-a acordat’o. Sunt singurele flori, cari s’au 
depus pe acest mormânt, săpat în cavoul 
acelei reci și gdle capele. Cordna prin
țului Ghica, împreună cu crucea de metal 
redimată de mormântul prințesei Anna, la 
căpătâiul mormântului, .indică locul unde 
zac rămășițele regelui Alexandru.

Ofițerii italieni și asasinatul din 
Belgrad. Diarul „Sera" din Milan scrie: 
„Se anunță, că toți ofițerii din armata 
italiană, în unire cu acei ai celorlale pu
teri, cari au decorațiuni serbesci, le vor 
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trimite înapoi noului guvern. Decisiunea 
este primită în mod forte favorabil în cer
curile militare/

Când era făcut planul omorîrei 
regelui Alexandru. D'arul „Nremdenblattu 
află următoreie din Belgrad: Ideia de a 
se ucide regele și regina a fost formulată 
în vara trecută de advocatul Aza Nova- 
covicl. S’au ținut atunci mai multe întru
niri secrete și colonelul Misiei a fost în
sărcinat cu esecutarea crimei. Misiei cal
culând posibilitatea neisbândei, a procurat 
ofițerilor dinamită, pentru-ca în cas de 
nesucces a erupțiunei. dânșii se arunce 
conacul în aer. In ndptea tragică, trebuiau 
se se asasineze 50 de persone, însă Ziv- 
kovici (actualul ministru) a făcut se în
ceteze omorurile.

Primirea regeluPSerbiei în Viena. 
Regele Petru al Serbiei a sosit Marți, 
sera la 10 ore, la gara căii ferate de vest. 
Pe peronul gărei erau vr’o 300 de stu- 
denți sârbi și Croați și 120 de sârbi, cari 
compun deputațiunile sosite de la Bel
grad și conduse de primarul Starinkovici. 
Regele Petru a fost primit cu mari ova- 
țiuni și cu strigăte de zivio! (se trăiescă.) 
Regele, emoționat a mulțumit. S'a coborît 
din vagon, a cerut se i-se presente depu
tațiunile și apoi a ținut un scurt discurs. 
Oprirea trenului seu în gară a durat 30 
de minute. Regele era îmbrăcat cu haine 
negre. O copilă i-a presentât un buchet 
de flori; densul a sărutat’o. Studenții șerbi 
au intonat imnuri. Trenul a plecat în mij
locul unui mare entusiasm al Sârbilor. 
După dece minute, au plecat și t<5te de
putațiunile, cu un alt tren special.

Atentat contra Țarului. In diarul 
^Morning Leader*,  din Londra, găsim ur- 
mătdrele detailuri asupra unui atentat con
tra Țarului. „Corespondentul nostru din 
Moscva ne scrie cu data de 17 Iunie (4 
Iunie st. v.): Circulă svonul că s’a des
coperit un complot contra Țarului, acum 
câteva dile la Țarskoje Selo, în ajunul 
plecării curții Ia Peterhof. Un individ, care 
căuta, se <jice, să asasineze pe împăratul, 
a încercat să se apropie de el, deghisat 
în ofițer superior de gendarmerie. Aface
rea e învăluită într’un adânc mister, er 
de trei cjile garda palatului a fost du
blată" .

**) Din aceste considerațiunl s’ar pute trage 
conclusiunl instructive, cari s’ar pute aplica și la 
autonomia bisericei unite, pentru cașul câud s’ar 
contopi cu cea latină. — Tr.

Fuga din temniță a unui vestit 
revoluționar rus. Vestitul revoluționar 
Pavel Pdlimanoff, fost condamnat la morte 
și căruia, în urma grației Țarului, i-se 
comutase pedepsa cu mdrte în închisore 
pe totă viâța, a isbutit în mod miraculos 
se fugă din fortăreța Petre și Pavel de 
aici, și să trecă în Germania. Crima lui 
Polimanoff era, că acum mai mulți ani, 
pentru a scăpa pe tovarășii săi de la 
temniță, a ucis un gardian.

Comunitățile bisericesc! slovace.
(Urmare. 4.)

Acum să trecem la biserica evange- 
lică (luterană).

Biserica acesta are dreptul garantai 
în lege, de a întemeia parochii, a înființa 
școli primare, secundare și superiore (a- 
cestea din urmă cu aprobarea regelui), 
mai departe dreptul de a-și numi profe
sorii, directorii și inspectorii, a stabili lim
ba instrucțiunei și sistemul pedagogic și 
de a înființa reuniuni religiose. Etă pe 
■scurt conținutul autonomiei lor bisericescî. 
Der biserica s’a pus cu tdte drepturile sale 
în serviciul maghiarisării.

Ungaria se împarte în 4 districte 
(episcopii). Districtul de dinedee de Du
năre numără după statisțica oficiaiă 85°/0 
Slovaci, 15% Germani și Maghiari. Slo
vacii aveau asa-der cu tdte apucăturile 
maghiarisării și cu tdtă pasivitatea slavă 
maioritatea absolută la adunările distric
tuale. Acest district slovao poseda prin 
.autonomia sa atâta putere, încât el singur 
ar fi putut asigura viitorul națiunei pen
tru timpuri îndelungate.

A se vede nr. 115.

învățătorii și preoții aveau în con- 
ventul districtual și în comitetul aceluia 
un sprijin. Din causa naționalității sale 
nimeni nu putea fi persecutat de cătră 
biserică, școlile confesionale se puteau bu
cura de libertate națională și întreg po
porul afla în aceste adunări o încuragiare 
nu numai religidsă, ci și națională. Chiar 
și la conventul general (adunarea protes
tanților din totă țera) representanții dis
trictului slovac își aveau importanța lor. 
Cu un cuvînt: Slovacii singur prin acest 
district erau representațî în țâra întregă
— ca națiune.

Acesta nu puteau s’o tolereze Ma
ghiarii și de aceea au conceput planul, de 
a grupa districtele altminteri. La 10 Oc- 
tomvrie 1894 regele sancționa în Godollo 
o lege, conform căreia senioratele slovace 
Liptau și Arva se despart de districtul de 
dinedee de Dunăre și se incorporeză dis
trictului Tisei. Senioratul de Turoț fu în
corporat la senioratul din Neusohl. In lo
cul acestor seniorate s’au dat pe lângă 
restul de trei seniorate slovace alte trei 
seniorate maghiarisate. așa că astădî Slo
vacii n’au nici într’un district majori
tate.**)

înainte de asta cu câți-va ani în Un
garia erau 970.000 evanghelici de confe
siunea augsburgică (afară de Sașii din 
Transilvania). Din aceștia 650.000 sunt 
Slovaci, 200,000 Nemți și cam 100.000, va 
să dică 1/9 parte Maghiari. Și minorita
tea aedsta decide în conventul general. 
Cum se pote una ca asta? Nemții voteză 
cu Maghiarii și mulți din delegații comu
nităților slovace sunt maghiarisațî.

După cele de mai sus, își pote în
chipui ori cine activitatea institutelor teo
logice evanghelice. In slovăcime sunt două 
de acestea, unul în Eperieș și celalalt în 
Pojun. Parochul slovac evanghelic Ianoska 
a declarat în conventul general ținut în 
1897 în Budapesta, că e o rușine și o bat
jocură ce fel de preoți tineri ies din a- 
ceste institute pentru comunitățile slovace. 
Din amvon vorbesc într’o limbă — cjice 
Ianoska — care servesce spre scandalisa- 
rea credincioșilor. Deși în ambele institute
— în contrast cu cele catolice, în cari nu 
se aude un cuvânt slovac — se predă 
limba slovacă, acesta se face însă num ai pro 
forma și cei ce o predau o uresc mai mult 
decât o cunosc.

(Va urma.)

Din tinerețele lui Petru Kara- 
gheorghevicl.

Dr. Wilhelm Gubler (f), care de la 
1852 până la 1859 fusese profesorul noului 
rege al Serbiei, a publicat la 1892 nisce 
amintiri în diarul „Osveta" din cari re
producem și noi câte ceva:

Principele Alexandru Karagheorghe- 
vicî, tatăl lui Petru, la 1852 era în al 
10-lea an al domniei. In tinerețele sale a 
trăit în România. Sciea ceti și scrie. Altă 
cultură deosebită nu prea avea. In cabi
netul său de lucru erau, ce e drept, două 
dulapuri cu cărți, mi-se pare înse că n’a 
cetit nici una din ele. Ca prinț se 
purta destul de cuviincios, față cu servi
torii înse era prea brutal. Vorbia binișor 
nemțesee, românesce și puțin rusesce.

Soția sa, Persifla, era fiica senatorului 
Nenadovicl. Avea cinci copii, trei fete, 
dintre cari cea mai mare Polyxena, era 
măritată cu Nikolaevici, pe atunci minis
trul Serbiei la Constantinopol, și doi fii: 
Petru și Andreiu. Petru era de 8, Andreii! 
de 4 ani.

Pe mine m’a presentât generalul 
Zach și principele și principesa m’au pri
mit forte bine în salon. Petru era în odaia 
laterală. II chemară în lăuntru. Se uflâ 
la mine și trebue că i-am făcut o bună 
impresie, deorece nu fugi, după cura se 
vede că se așteptau 'părinții, ci spre mi
rarea lor îmi răspundea la diferite între
bări, ba îmi aduse chiar o carte, din care 
spunea, că a învățat ceva.

La început i-am arătat diferite o- 
biecte, pe cari le adusesem din Viena și 
Praga: tablouri, pe cari le tăiam și erăși 
le așeejam la olaltăetc. Băiatul mă urmăria 
cu atențiune. La plecare i-am spus, să 
vină a doua di îndată după dejun. Casa 
unde ședeam eu și dedeam lecții lui 
Petru, era la distanță de vr’oj|200 pași de 
conac.

A doua <ji Petru veni la orele 8 și 
a stat totă înainte de amiada. Am tăiat 
eră tablouri și când l’am dus la prând 
acasă, toți s’au mirat, cum de l’am putut 
ține atâta timp la mine, dedrece băiatul 
era fdrte neastâmpărat. In sfârșit ajun
sesem așa departe, încât Petru nici la 
prânij și nici sera nu mergea acasă. El 
durmia cu mine. După șese luni mă onora 
Garașanin cu visita sa și îmi mulțumi în 
numele națiunei sârbesc! pentru resultatul 
obținut pănă atunci. ,Nimeni nu pricepe, 
cum ați putut ajunge acest resultat. Băia
tul ăsta era din cale afară destrăbălat. 
Când mergeam la conac, scotea limba 
cătră mine, apoi fugea. Acuma stă de 
vorbă cu mine, îmi dă mâna și se pdrtă 
ca un băiat cu minte/

Odată l’am pus la colț ca pedepsă. 
După-ce a plâns în deajuns, mi-se adre- 
seză cu cuvintele: „Gospodine! Nu-i așa, 
că despre asta n’aveți să spuneți nimica 
în conac?" După ce i-am promis, că nu 
voiu spune nimica, i-am câștigat și mai 
mult încrederea.

Petru se ruga în fie-care di în ge
nunchi lui Dumnedeu. Muntenegrenii erau 
atunci în resboiu cu Turcii. într’o di mă 
întrebă: „Sciți pentru-ce m’am rugat eu 
acuma?" — „Nu." — „M’am rugat, ca 
Dumnedeu să ajute fraților Muntenegreni, 
ca fie-care se potă tăia capul la câte dece 
Turci."

Spiritul național era desvoltat la 
dânsul din frageda copilărie și obicinuia 
des a dice cu mândrie : „Ja sam Sbrin*.  
(Eu sunt Sârb.)

Ofițeri și soldați.
Sub titlul acesta publică d-1 Eugene Lautier 

trimisul special la Belgrad al diarului „Le Temps*  
nisce aprecieri interesante asupra ofițerilor și sol- 
daților șerbi, cari au luat parte la evenimentele 
din noptea de 10 spre 11 Iunie la conacul din 
Belgrad. Estragem din articolul seu următoreie:

Aci (la Belgrad) se pot culege ob- 
servațiuni și date de o sinceritate abso
lută. Evenimentele s’au petrecut în mijlo
cul indiferenței generale. Nici o îngrozire 
n’a provocat uciderea. Nici un entusiasm 
noua dinastie. Totă lumea a găsit, că mij- 
locele alese pentru resolvarea unei pro
bleme politice în adevăr greu de deslegat, 
au fost fdrte simple. De aceea nimeni nu 
se ascunde, nimeni nu simte nevoia nici 
de a se desvinovăți, nici de a exagera 
partea pe care a luat-o la complot.

Printre autorii cei mai responsabili 
ai complotului sunt locot. colonelul Misiei 
și maiorul Luca Lazarevid. Cred, că ac
țiunea ofițerilor, cari au năvălit asupra co
nacului, nu este comparabilă cu rolul ofi
țerilor, cari au fost însărcinați cu paza per- 
sonei regelui.

Ce să spunem de cei doi adjutanți 
Ajunge.se le numim funcțiunea: adjutant! 
Acestă funcțiune presupune și cere de
votament, veghere și credință cătră per
sona suveranului. Erau doi ofițeri supe
riori în palatul regal în ndptea de 10 spre 
11 Iunie, cari erau „adjutanți ai regelui": 
Fetrovicișx Naumovid. Amândoi sunt morți. 
Petrovici n’a fost la început cel puțin com
plicele conjurăților. A încercat se câștige 
timp rătăcind pe ofițerii cari îi cereau se-i 
conducă la camera regelui. Va fi slăbit la 
urma urmelor, în fața amenințărilor lor? 
Va fi arătat el. pentru a-și scăpa vieța, 
locul unde se aflau ascunși regele și re
gina? L’a ucis vre-un glonț rătăcit în ză- 
păcela masacrului? A fost ucis, fiind-că 
n’a cedat destul de repede? Tdte acestea 
rămân destul de întunecate, der în ipotesa 
cea mai defavorabilă, (și cea mai de cre
dul de alt-fel) Petrovici apare, nu ca un 
erou al datoriei, ci ca un ultim complice 
care lucreză constrâns, forțat. Petrovici 
nu are circumstanța agravantă a preme- 
ditărei.

Cașul lui Naumovid este cu totul 
altul. Mai întâiu succesul complotului pă
rea că depinde de dânsul. Rolul său era 
de a facilita intrarea casei pe care o pă
zea. Și deorece nu o păijia singur, el tre
buia să se silescă a ameți pe Petrovici 

și pe alți doi ofițeri de ordonanță, pregă
tise un narcotic cu morfină, pe care-1 va 
întrebuința pentru a grăbi și a complecta 
efectul alcoolului.

Etă faptele lui Naumovici. Calitatea 
sa de adjutant era un motiv general, care-i 
interzicea ori-ce complicitate. Motive par-, 
ticulare fac ca acțiunea lui să fie și mai 
infamă.

Naumovici era o rudă îndepăr
tată, der totuși o rudă a Karagheor- 
ghevicilor. De sigur acesta nu împiedeca 
pe Naumovici să-și servescă cu credință 
Suveranul, căruia i-se atrăsese atențiunea 
asupra legăturilor de familie. Regele Alec- 
sandru însă nu-și retrase încrederea în 
Naumovici.

Un frumos obiect de tragedie este 
în conflictul datoriei și a sentimentelor, 
care a isbucnit în consciința căpitanului 
Milckovicl, ofițer de ordonanță al regelui. 
Miljkovici ofenndu-se jertfă își împăca sen
timentele și datoria.

Miljkovici fusese pus în curent cu 
cele ce se pregăteau. Acest ofițer de un 
caracter fdrte deschis, împărtășa opinitinea 
camaradilor săi asupra influenței funeste 
a reginei Draga pentru viitorul Serbiei și 
nu a ascuns acestă părere. Camaradii sei 
contară pe densul. Dăr Miljcovici refusă 
să-i ajute. „Mi-ațî încredințat secretul vos
tru, le-aspus el, nu vă void trăda cu atât 
mai mult, cu cât cred ca și voi. Der deși 
rămân un credincios camarad față de voi, 
îmi voiiă îndeplini datoria și cătră rege. 
Decă veți ataca de asemene conacul când 
voi fi de serviciu mă voiu opune încercărei 
v<5stre“.

In adevăr Miljkovici fii de serviciu 
în noptea complotului. Când s’a spart pdrta 
cn dinamită, Miljkovici alergă și strigă; 
„Retrageți-vă !“ își încărcă’revolverul, răni 
pe unul din conspiratori și fu ucis.

Am vorbit de ofițeri, dăr de soldați? 
Trupele au ascultat pe șefii lor, fără cea 
mai mică esitare. La palat gărdile au re- 
sistat, nu în destul, când au resistat. In 
acest cas s’au resemnat, destul de repede 
la rolul de complici pasivi dăcă se pot 
numi astfel. Locotenentul colonel Misiei 
a explicat soldaților din reg. 6, că regele 
și regina erau desbinați și că ei trebuiau 
să scape pe rege.

Budapesta, 24 Iunie. Mare sur
prindere a produs în cercurile poli
tice și parlapientare faptul, că Ba
nul Khuen-Hedervary s’a înțeles cu Fran- 
cisc Kossuth și cu partidul acestuia asupra 
conaițiunilor, cari se facă posibilă 
constituirea unui nou guvern și res
tabilirea stărilor normale în dietă. 
Conducătorii partidului au declarat, 
că nu vor face obstrucțiune contra 
indemnității, nici contra contingen
tului de recruți ordinar, de 6re-ce 
nu. se mai cere urcarea acestui contin
gent.

Budapesta 25 Iunie. 19 deputațl 
nemulțumiți cu învoiala dintre Khuen 
și Kossuth vor se continue lupta.

Budapesta, 25 Iunie. Partidul kp- 
șutist „a adresat națiunei un mani
fest", în care îi aduce la cunoscință 
resultatele obținute prin obstrucție.

Viena, 25 Iunie. Khuen Heder- 
vary va forma cabinetul după ce s’a 
învoit cu Kossuthiștii.

Viena, 25 Iunie. Khuen Heder- 
vâry a raportat adî Coronei despre 
resultatul misiunei sale. Noul cabi
net, din care vor face parte miniștri 
de pănă acuma, afară de doi, se va 
presenta Luni camerei.

Belgrad, 24 Iunie. Miniștrii ple
nipotențiari ai Franciei, Olandei, Tur
ciei, Americei și Belgiei au părăsit 
Belgradul. Ei nu se vor întdree, pănă 
când nu se va da o soluțiune afa
cerii asasinării regelui Alesandru și 
reginei Draga. Miniștri plenipoten
țiari ai Germaniei și Italiei n’au par
ticipat la recepțiunea regelui Petru.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mnreșianu“ 
din ISrațov, 

se pot procura următârele cărți:

(La cărțile aici înșircte este a se mai adauge 
f B lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
eeomandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură la șcâla superioră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, său Agricultura 
generală. 34 cole de tipar cu 217 figuri îu 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu de- 
oisia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 oole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună ou lânăris. și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 cortine.

Vol. IV. Economia Rurală, s&nor- 
gaoisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în.limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratăză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele popoTale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcăla 
principală română din Lăpușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Pandite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economio de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac în țeră seracă". Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus IO b. porto.

„Cartea Plugarilor61 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia oâm- 
pului, crescerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° oostă 50 b. 
(-}- 6 b. porto).

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de venclare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agrioultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag, costă cor. 1.60 (-j- porto 
20 bani.)

„Sfaturi de aur", pentru sătenii ro 
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

Cărți pentru c mercianți
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII -ț- 
213. Prețul 2 cor. (—J— 210 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială66 de /. O. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informâțiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. G. Panțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-j- 10 bani porto).

'Un capitol din Contabilitatea 
duplă de 2. C. Panfa.TN&ctâzA principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-]- 10 b. p.)

Procent, Promit, Interese și Teo
ria conturilor cu- rente de I. G. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe c|ile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-]-10 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Iunie n. 1903.

Renta ung. de aur 4('/0......................120.50
Renta de corone ung. 4% . . . 99,40
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/ 2°/0 . 90.90

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.

Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 98.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3’/2°/0 . . . 92.90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii...................... 198.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.75
Renta de hârtie austr........................ 100.30
Renta de argint austr........................ 100.15
Renta de aur austr.............................120.95
Rente de corone austr. 4°/0 . , . 100.60
LosurI din 1860.................................. 153.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.27
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 660.50
NapoleondorI................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . .. 117.37*/ 2
London vista..............................  239.42'/2
Paris vista........................................ 95 25
Note italieue..................................... 95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Iunie n. 1903.

Bancnot rom. Oump. 18.94 Vend. 18.96
Argint român. JJ 18.80 Ti 18.92
Napoleond’orî. n 19.04 Ti 19.10
Galbeni fi 11.20 Ti 11.30
Ruble Rusesc! n 2.53 Ti 2.53 >/2
Mărci germane Ti 117.— T 117.50
Lire turcesc! •n 21.50 T 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101.—

Convocare
Conform ordinului On. Tribunal 

reg. din Biserica albă nr. 7041 —1903, 
prin ac6sta toți creditorii asociațiu- 
nei de consum „Comoara" în Sasca- 
montană (Szâszkabânya) se provocă 
ca în termin de 6 luni, computate de 
la a 3-a publicare a acestei provo
cări în fdea of. „Gazeta Transilva
niei", se și însinue subsemnatei di
recțiuni eventualele lor pretensiuni 
avende față de asociațiunea sus nu
mită.

Șasea montană, 20 Iun. 1903.

2-3.(1014) DIRECȚIUNEA.©oooooooooo
De închiriat 

1W Blebsa Amga, 

care constă din 28 camere, un 
Salon, Prăvălie, bucătărie, 
grajd etc.

Doritorii se vor adresa la D-na 
Bălașa Blebea, Brașov, strada negră 
nr. 21, sdu în Bucurescl 1» D-l advo
cat I- Ciulley, strada Mântuleasa 44.

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 entre sepa
rat, bucătărie, apaduct etc. Se pot 
închiria imediat pentru sesonul 
de vară.

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

De închiat,
Casele din strada Ații, cari con

stau din 4 camere, bucătărie, pod, 
pivniță, șopron; mai departe casele 
din strada negră nr. 21, 2 camere, 
prăvălie, cămară, pivniță și pod.

Doritorii se vor adresa la D-na 
B. Beblea, strada negră nr. 21.

l-fi. (1016)
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A. Mureșianu 

SIrasov, Tergtal Invitai 30.

Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
Comande cu promptitudine
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂBȚÎ DE SCIINȚ1,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^TVTZ.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITA

DIFERITE FORMATE. frograme’elegante. BILETE DE LOGODNA ȘI DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AIWBrjpJEKi.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Plecarea și sosirea trenurilor fio stat reg. nng. în Brașov. Valabil! din 1 Maiu st. n. OG3.
Plecarea trenurilor din Brașov.

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

III. Trenul de pers, la ora 8’13 min. sera.
IV. Tr. accel. Ia orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persons la ora 3-55 m. dim.

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

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la 6rele 6-50 s6ra.

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

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc 
Gyimes și Ciuc-Szereda, la ora 10.48 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8-40 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3-— m. p. m.
Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 3-44 min. p. m.

III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la ora 6’14 m. dim.

(Numai dela i Iunie Dumineca și în serbătorl).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:

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

III. Trenul de pers. Ia ora 3-— min. p. m. 
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

„Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Un econom, care 10 ani a fost 

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

Informații la administrația „Ga
zetei". r2—3î

n
a put6 esecuta ori-ce 

! și acurateță, precum:
REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

în lolă măzimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

prețuri-curente și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

ĂD

< i-

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. .Tren accel. la orele 5-07 m, dim.
II. Trenul de persone la ora 7'50 efim.

III. Tr. accel. peste Clușiii la 6. 2-9 m. p. ra.
IV. Trenul mixt la ora 9-27 min. s6ra.

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

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
V. Tr. accel. la drele 1.0'14 in. s6ra,

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la- ore 8.25 m. dim» 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda ora 3'20*
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6-27 m. s6ra

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

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

III. Trenul mixt la 6ra 8-18 sera.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

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

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

IV. Trenul inixt la drele 10.05 m. s6ra.


