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învoiala cu Banul.
Ceea-ce s’a petrecut la Buda

pesta în 4’lele de 23 și 24 Iunie n. 
c. între omul de încredere al Suve
ranului. Banul Khuen-Hedervary, și 
între Kossuth și soți, este surprin- 
detor în multe privințe și mult timp 
se va vorbi despre negocierile neo
bicinuite și neașteptate din dilele 
amintite.

Aceste negocieri avură înse de 
fapt resultatul, că crisa ungurescă 
s’a terminat și că deja comitetul 
instituit de partidul independist pen
tru „aranjarea desbaterilor44, cu alte 
cuvinte pentru dirigearea obstruc- 
tiunei. s’a disolvat deja, votându-i-se 
mulțumirea clubului independist.

Contele Khuen-Hedervary a pri
mit în cele din urmă, far’ de nici o 
modificare, proiectul de resoluțiune 
propus încă guvernului Szell de stân
ga estremă, ca mijloc de a face po
sibilă votarea indemnității. Ce a re- 
fusat Szell atunci, a primit Banul 
acuma, și Kossuth cu ai s6i au de
clarat în ședința clubului independist 
de alaltăeri sâra, că partidul a do
bândit o victorie deplină.

La conferența ce a avut’o Mier
curi cu membrii comitetului esecu- 
tiv al partidului independist, Banul 
a declarat, că în urma îndrumării 
ce i s’a dat (dela Viena) pote se-șî 
dea consimțământul de a-se retrage 
proiectele militare și că, în conse- 
cență, pote se renunțe la cererea de 
a se urca contingentul recruților, 
precum și de a-se reținâ sub steg 
reserviștii de întregire.

Kossuth și cu ceilalți bărbați 
de încredere ai partidului au decla
rat Banului, că atunci când proiec
tele militare vor fi din nou presen- 
tate, ei vor reîncepe lupta acolo, 
unde o întrerup acuma, și că nu vor 
înceta de a cere „validitarea drep
turilor națiunei", pe basa art. de lege 
12 din anul 1867.

Comunicând aceste în ședința 
clubului stângei estreme, Francisc 
Kossuth 4ise: „Acuma partidul în- 
registreză în tot casui un mare triumf, 
căci de 35 de ani se întâmplă pen
tru prima-oră, că armata a trebuit 
sâ se plece dinaintea voinței na
țiune?.

A mai declarat apoi faimosul 
Barabas și alții, că partidul lor nu 
și-a legat mânile în nici o parte și 
că n’a încheiat cu Banul un pact, 
ci numai o „învoiela44 pentr’un cas 
anumit.

Partidul — adause Barabas — 
pote face față cu ori-ce proiect al 
guvernului ce vrea, numai că pentru 
acuma, în schimbul retragerei pro
iectelor militare, nu stăruie pentru 
realisarea postulatelor naționale. Pa
cea, adause el, nu costă pe cei din 
stânga estremu decât votarea indem
nității (a provisoriului budgetar) în 
schimbul concesiunei vechiului contin
gent de recruți.

Unul dintre membrii clubului 
independist a găsit, că în conferența 
cu Banul, nu i-s’a cerut în deajuns 
declarațiunî în privința programului 
său viitor, ci s’au mulțumit cu de

clarația, că dânsul (Banul) n’are de 
gând a 'întrebuința mijloce volnice 
și violente în guvernarea sa.

Grupul Szederkânyi din stânga 
estremă nu e mulțumit cu învoiala 
ce a încheiat’o Kossuth și ai sei cu 
Banul și o consideră numai ea o so- 
luțiune pe jumătate, ba organul aces
tui grup susține chiar, că partidul 
independist a conces Banului armis
tițiu și i-a ajutat se iâsă din strîm- 
tore, fără ca să fi primit nimic po- 
sitiv și real în schimb.

Forte indignați sunt oposițio- 
nalii din partidul poporal pe Kos
suth și pe ai săi. Le impută, că 
acum „au capitulat44 dinaintea Ba
nului vestit ca om violent, și îi în
trebă, de ce nu s’au putut învoi cu 
conciliantul Szell? Ori că doră pe 
Szell au trebuit să-l restorne, fiind-că 
așa a cerut Tisza și Fejervary?

Când membrii clubului indepen
dist au plecat Miercuri sera dela 
conferență acasă au fost întîmpinaț! 
pe stradă cu strigăte de: „Abzug 
Banul! Abzug gâdele Croației!44 
Și partidul independist ne-a trădat!44

Semne noue ale timpului.

Khuen-Hedervary — 
ministru president.

După isprăvile, ce le-a făcut în Bu
dapesta cu kossuthiștii, Khuen-Hedervary 
s’a dus la Viena. Eri după amiadi fu pri
mit în audiență de cătră Majestatea Sa, 
raportându-i asupra situațiunei și a mi- 
siunei cu care fu însărcinat.

Pe basa espunerilor Banului, Majes
tatea Sa Va însărcinat cu constituirea 
noului cabinet.

Din Viena Khuen-Hedervary, însoțit 
de baronul Fejervary, s’a întors erî la 
Budapesta. -

Se dice, că în noul guvern vor ră
mâne Lukacs (finanțe), Daranyi (agricul
tură), despre Wlassics nu se scie încă cu 
singuranță, decă va rămâne orî nu. La 
comercifi are să vină probabil Hieronymi. 
Ministru croat are să fie contele Peja- 
chevich, er ministru A latere contele Fes- 
tetich Tasilo. Baronul Fejervary se fi de
clarat, că nu vre să mai fie ministru. In 
locul lui va veni, probabil, locotenentul 
feldmareșal Ludovic Jekelfalusy.

Lista definitivă a noului guvern se 
va stabili în cursul dilei de adi.

*
Dieta a ținut eri ședință. A fost pre- 

sidată de contele Albert Apponyi. Bara
bas a espus căușele convocărei și vorbind 
la situația parlamentară a protestat contra 
împrejurării, că corona nu respectă con
stituția și vre să dea în străinătate o so- 
luțiune a crisei. Ooloman Szell a apărat 
corona față cu învinuirile lui Barabas. Con
tele Tisza a spus, că el l’a recomandat pe 
Khuen-Hedervary Majestății Sale. Polonyi 
a făcut apoteosa victoriei kossuthiștilor. 
Vaszonyi, Rakovszky, Gsavolszky și alții 
atacă pe independist! și-i ridiculiseză, pen- 
tru-că au dat dosul și s’au mulțumit cu 
o nimica totă. Din strașnici și implcabilî 
ce erau, acum au pus botul pe labe și 
s’au plecat dinaintea unor condițiuni, cari 
nu valoreză nimic. Eotvos și Polonyi 
apără punctul de vedere al kossuthiștilor.

*

Fracțiunea așa numită ugronistă a 
partidului independist, este forte de ne
mulțumită cu compromisul dintre Kos
suth și Khuen-Hedervary. Organul acestei 
fracțiuni, „Magyarorszag" e supărat foc, 
că Kossuth și ai săi s’au înmuiat și au 
desarmat, fără a primi în schimb garanții 
cu privire la concesiunile naționale.

Fracțiunea a ținut alaltăeri o confe
rență, în care a discutat asupra situațiunei. 
S’a constatat cu unanimitate, că înțelegerea 
dintre Kossuth și Khuen nu este un com
promis, ci o amânare a luptei. Intr’o re
soluțiune lăută cu unanimitate, fracțiunea 
pretinde, ca „națiunea44 se fie liniștită 
într’o formă corăspundătdre asupra drep- i*turilor limbei maghiare în armată, garan
tate în lege, căci la din contră se va 
confirma convingerea, că puterea voesce. 
se învingă resistența prin alte mijloce 
De aceea partidul nu pdte părtini nici 
un fel de soluțiune pe jumătate, el 
vre ordine, liniște și pace, dâr numai prin 
recunoscerea drepturilor naționale.

*
Cu privire la misiunea Banului „Ma- 

gyarorszag41 publică aprecierile unui „dis
tins" politician maghiar. Adevărata crisă, 
dice el, numai acum are să urmeze. Ba
nul este numai o uneltă în mânile cercu
rilor militare din Viena. Viena vre să-șî 
tragă odată sema cu oposiția maghiară. 
Lista proscrișilor se află în buzunarul Iui 
Tisza și Fejervary. Viena se pregătesce 
pentru o nouă alegere. Khuen n’are alt 
rol, decât se facă a-se vota indemnitatea 
și proiectul de recruți. Viena nu va tolera 
un ministru-president, a cărui devisă ar fi 
alegeri curate, nici o oposiție, care ar 
încerca se sgudue unitatea armatei.

Khuen conscient, seu inconscient 
mână apa pe mora lui Tisza. Khuen și 
Tisza-, aceste două nume au un rol fatal 
în istoria mai nouă a Ungariei. Momente 
mari vor urma pentru Ungaria.

Evenimentele din Serbia.
Regele Petru s’a instalat alai- 

tăerl, Miercuri, în noul palat din 
Belgrad, care de la depărtarea re- 
giuei Natalia, n’a mai fost locuit. El fu 
întimpinat cu ovațiunî entusiaste, și 
armonia serbării n’a fost conturbată 
decât prin faptul, că afară de re- 
presentanții Rusiei și Austro-Unga- 
riei, nici unul din representanții ce- 
lorlalt state n’au participat la solem
nitățile de primire.

După hecatomba triștilor eroi 
din noptea de 10 spre II Iunie, li
niștea pare a-se fi înstăpânit erăși în 
micul regat de la Dunăre. Sârbii, ar
mata si poporul, iau întru nimic re
volta simțului moral al întregei lumi 
civilisate, care prin organele de pu
blicitate și prin diferite alte mani- 
festațiunl a înfierat faptele murdare 
și de-o rară sălbăticie, comise în 
sângerosa nopte din Belgrad.

Asupra celor ce s’au mai petre
cut cu ocasia sosirei regelui Petru 
în Belgrad, dăm a4i următdrele amă
nunte :

La ușa catedralei Regele a fost pri
mit de Metropolit, și de o numărosă asis
tență, de membrii consiliului de stat, de 

| delegațiunile tuturor ministerelor, de multi 
1 ofițeri.

Mitropolitul a rostit o scurtă alocu
țiune și apoi regele întră în biserică.

După terminarea serviciului divin, 
Mitropolitul a rostit un discurs, spunând, 
că chiemarea la tron a lui Petru Kara- 
gheorghevici de cătră națiune, s’a făcut 
din voința lui Dumnedeu.

După o scurtă rugăciune regele pă
răsi biserica în mijlocul ovațiunilor, cor
tegiul se formă din nou și se îndrepta 
spre palatul nou, aclamat cu entusiasm pe 
tot parcursul.

La palat erau adunați senatorii și 
deputății. Președietele scupcinei Velimi- 
rovicî a pronunțat un discurs spunând, că 
adunarea națională ureză bună venire lui 
Petru Karagheorghevici cu convingerea, 
că regele va favorisa desvoltarea cultu
rală națională a terii.

Regele a răspuns mulțumind și de
clarând solemn, că va domni numai în 
acord cu scupștina, asigurându-o tot-odată 
că-șî va ține cu lealitate promisiunile 
făcute.

Regele termină strigând: Trăiâscă 
poporul șerb!

Suveranul dete apoi mâna cu fie-care 
din membrii adunărei naționale.

Regele eși în balcon, mulțimea i-a 
făcut ovațiunî.

Au defilat pe dinaintea palatului, cu 
drapel și musică, voluntarii șerbi și streini, 
cari au luat parte Ia răsboiul pentru in
dependență.

După amiadî, la 4 ore, suveranul a 
făcut o preumblare prin oraș, în trăsura 
deschisă, fără escortă, însoțit fiind numai 
de un adjutant.

Mulțimea l’a aclamat.
In fața palatului cânta musica. Pu

blicul face ovațiunî. Trec pe dinaintea pa
latului cete de manifestanțî, scoțând stri
găte formidabile de „Jivio 1“

Pe strade domnesce mare însuflețire.
Au început mari serbări populare în 

piața Sf. Sava, în piața Sf. Marcu, în piața 
Gărei și în parcul Kalemgdan.

Sera orașul a fost iluminat. Strada 
palatului și piața teatrului aveau un aspect 
feeric. Grupe de tineri cutreeră orașul în 
strigăte de bucurie. Animația era forte 
mare.

La 9 dre s’a făcut o retragere cu 
torțe, la care au luat parte deci de mii 
de cetățeni.

Soldații purtau torțe și lampidn’e' co
lorate. Trecând pe dinaintea palatului, au 
isbucnit cu toții în strigăte nesfîrșite de 
Jivio 1

In răspunsul ce a dat la discursul 
de bună-venire al lui Avacumovicî, re
gele a relevat importanța momentului, 
când reintră în scumpa sa patrie, pentru 
întâia <5ră, după 45 anî.

In acest moment, a dis Regele, simt 
recunoscință față de Dumnedeu, bucurie 
și sentimentul datoriei ca rege al Serbiei. 
In același timp, trebue să vă mulțumesc 
vouă, domnule președinte al consiliului, 
și colegilor voștri și se esprim recunos- 
cința mea regală pentru modul cum v’ați 
îndeplinit datoriile față de scumpa ndstră 
patrie și care corâspunde intereselor sale.

*

Interviewat în cursul călătoriei sale 
la Belgrad de un redactor al (jiarului „Wie
ner Tagblattu, Regele Petru a făcut urmă- 
torele declarațiunî:

E fericit și emoționat de ovațiunile 
ce i-s’au făcut la plecarea sa din Geneva 
și în cursul călătoriei.

Corespondentul l’a întrebat ce atitu
dine o sâ aibă în fața dorinței esprimată 
de câte-va puteri, d’a se pedepsi ofițerii 
masacratori.

Regele a răspuns fără să stea la în
doială :

— Chestiunea e forte grea pentru mine. 
Nu uitați, că sunt suveran constituțional 
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și că trebue se mă conformez hotărîrei 
poporului.

Cele două camere sârbescl au lămu
rit situațiunea, esprimând armatei mulțu
miri și felicitări.

Nu pot se mă pun în contradicțiune 
cu corpurile legislative, cu națiunea în- 
tregă.

La sosirea mea la Belgrad, voiu găsi 
un fapt împlinit, care mă împiedecă d’a 
mă ocupa mai mult de acâstă chestiune. 
Alt-fel așî proceda în mod neconstitu
țional.

Eu nu cunosc partide, ci cunosc nu
mai cetățeni sârbi. Voii'i domni asupra po
porului, nu asupra partidelor. După o așa 
schimbare de domnie, situațiunea este și 
ea schimbată. Partidele vor trebui, firesce, 
se evoluționeze în scopul de a lucra.

Nu vom pute să mai avem altă țintă 
acum când poporul posedă tdte libertățile, 
decât desvoltarea prosperității țârei.

Vom lucra la acesta din tote forțele 
și sper că viitorul va fi fericit.

Comunitățile bisericesci slovace.
(Urmare. 5.)

Conventul general cerii la 1895 sub
venție de stat și în petiție asigură guver
nul, că acestă cerere o face și din punctul 
de vedere „maghiar-național“ și al „poli
ticei de stat“. Etă textual ce se dice în 
petiție : „Biserica nostră a fost în tot-deuna 
o protagonistă a statului maghiar și a ten
dințelor naționale maghiare și va fi și în 
viitor. Inse spre a pute birui diferitele cu
rente naționale (se înțelege a națiunilor 
nemaghiare), cari se ivesc într’ânsa din 
timp în timp, trebue se dispună da mij- 
ldce suficiente bănescl. Cu bani se pot 
împedeca multe rele și multe nemulțumiri, 
îndreptarea stării materiale a multor preoți 
și învățători din Ungaria-de-nord (se în
țelege: slovaci) i-ar câștiga din ce în ce 
mai mult pentru biserică în general și 
prin acâsta pentru statul maghiar. Biserica 
va purta grije, ca subvenția de stat să nu 
se dea vr’unui nedemn (adecă credincios 
națiunei sale,) și, liberă de grijile materiale, 
ar pute să promoveze scopurile cele mari 
ale statului maghiar cu succes și mai mare, 
decât a făcut’o acesta pănă acuma". (Ci
tat din „Cirkevni Listy (Kirchliche Blat
ter) 1895).

Este evident, că biserica prin acesta 
se ofere statului ca servitore. Precum aici 
conventul general bisericesc se preface în 
societate politică și își ofere guvernului 
serviciile la denunciațiuni, mituiri ș. a. așa 
este și sciința teologică, dispusă a servi 
scopurilor politice violente. Profesorul de 
teologie Masznyk de la academia teolo
gică din Pojun, a declarat cu ocasiunea 
instalării sale, că va colabora la crearea 
unei teologii maghiare-naționale. Frumos! 
D-l profesor care trebue să instruesca 
tineri slovaci, ca se scdtă din ei preoți 
slovaci, vră să întemeieze o teologie ma- 
ghiară-națională. La acel institut vorba 
slovacă rostită de un tinăr slovac este 
echivalentă cu dehonestarea institutului 
(Cirkevni Listy 1898 Nr. 12) și este aspru 
pedepsită.

Guvernul, îndemnat de zorul de a 
avă cât se pote de mulți preoți la chere
mul său, împarte subvențiuni acelor preoți, 
cari au venite anuale mai puțin de 1600 
cor. Se înțelege, că in prima linie are în 
vedere preoțimea^ săracă din slovăcime. 
Căci cei mai mulți parochi evanghelici au 
venite fdrte slabe, și chiar și aceia, cari 
au mai mult de 1600 cor. cer asemenea 
subvențiuni. Acela însă care a primit o 
dată o asemenea subvențiune, ori admi- 
nistreză o funcție de stat cât de naică, 
are mânile legate pentru tot-deuna. Arti
colul 8 și 9 a legii de la 1898 dice lămu
rit: „Decă vr’unui din acei preoți cari cer 
subvențiunea este bănuit a fi dușman sta
tului, nu i-se păte acorda subvenție și în 
cas, când ar ave-o, să i-se suprime“. Ce
titorul *scie deja, că ori-ce act, care nu 
este în acord cu ideea de stat maghiară 
este considerat dușmănos patriei.

Așa cetim d. e. în „Ludove Noviny" 
din Maiu 1901, că mulți preoți catolici au 
încetat de a mai abona acel jurnal, după 
ce au cerut să li-se dea subvenția de stat. 
Căci, decă pretorele notarul, seu ori-cine 

altul îi denunță, că aboneză vr’o foie slo
vacă, cualificația lor sufere mult. Un 
preot, care beneficieză așa-der de subven
ția de stat, încetăză de a mai sprijini săr
mana literatură slovacă, nu mai îndrăsnesce 
a vota pe un candidat slovac la alegerea 
pentru dietă ori comitat, nu mai cuteză a 
se presenta la un meeting național în T.- 
S.-Mărtin, ori peste tot la vr’o adunare 
slovacă; numai pe ascuns își visiteză pre- 
tenii slovaci și stă pe gânduri, dre să dea 
să-și facă cișmele unui ciobotar cu senti
mente naționale slovăcesci. învățătorul de 
la șcdla confesională, ce e drept, nu e di
rect aternător de la guvern, decă însă pri- 
mesce cel mai neînsemnat oficiu, ca d. e. 
diriginte postai, ori matriculant, situația 
lui să schimbă dintr’o dată și în vieța luj 
nu mai pote a se declara slovac.

(Va urma.)

SOIRILE D1LE1.z
— 13 Iunie v.

Reuniunea română de cântări din 
Brașov va da mâne-seră 27 Iunie, în 
sala Redutei un concert, al cărui program 
l’au anunțat deja. Aceeași reuniune a pri
mit o învitare să dea un concert la Baia- 
mare cu ocasiunea adunării „Asociațiunei/

Principele Ferdinand abdică? Dia- 
rul rusesc „Pelersburgskija Vjedomosti11 
aduce scirea, că principele Ferdinand al 
Bulgariei va abdica în curând ia tron. E 
de observat, că numitul diar întreține le
gături intime cu cercurile guvernului ru
sesc și tot el scrisese înainte c’o săptă
mână de tragedia din Belgrad, că regele 
Alesandru va fi detronat.

Procesul de lesă-maiestate, ce s’a 
intentat advocatului Kalmăr din M.-Ters- 
siopol (Szabadka) a fost judecat dilele 
acestea la curtea cu jurați din Budapesta. 
Kalmăr a fost condamnat la 3 luni închi- 
sore, cu care s’a declarat mulțumit. Pro
curorul a anunțat recurs în casație.

Regina Natalia. Se dice, că Regina 
României ar fi primit o scrisdre din par
tea ex-Reginei Natalia a Serbiei, prin care 
își arată recunoscința față de M. S. Re
gele, pentru atitudinea pe care Suveranul 
român a luat-o față de regicidiul din Bel
grad. Regina Natalia anunță prin acea 
scrisore, că dorința ei ar fi să vie să se 
stabilescă pentru două luni în România și 
să ceră în acest timp corpul nefericitului 
său fiu, ca să-l îngrdpe alături de acela al 
tatălui său, regele Milan.

Ploi torențiale. In urma ploilor to
rențiale, ce s’au revărsat alaltăieri, eri și 
adi asupra Brașovului țării Bârsei, pagubele 
causate sunt enorme. In Târlungeni a inun
dat Tîrlungul, Oltul amenință de aseme
nea să iesă din alvia sa. Intre Blașiu și 
Micăsasa terasamentul liniei fierate a fost 
spălat, din care causă trenul nr. 602 și 
506 au sosit câte cu 3 ore întârdiere, er 
adi până după amiaiji la orele 4 n’am pri
mit nici o poștă din spre Budapesta.

De necredut. Diarul „V. T.“ din 
Bârlad aduce scirea, că la 10 Maiu st. v., 
care este o di de sărbătdre națională în 
România, câți-va elevi de la liceu au pus 
la piept cocardă națională. Unul dintre 
profesorii acelui liceu a forțat pe acei 
elevi să-șî dea jos cocarda națională pro
nunțând cuvintele: „Dațl jos flecul acelau.

Concert bisericesc. In biserica cea 
monumentală evanghelică din cetate, nu
mită „Biserica nâgrău, a cărei orgă se dice, 
că p cea mai mare în tdtă monarchia, s’a 
ținut asâră un concert bisericesc, al cărui 
program l’am anunțat deja. Publicul bra
șovean, fără deosebire de confesiune și 
naționalitate, s’a grăbit a sprijini prin obo
lul său acest concert, care s’a dat pentru 
scop filantropic. Biserica era archi-plină. 
In schimb plăcerea artistică, ce ni-a ofe
rit acest concert, a fost din cele mai rare. 
Oorul mixt al elevilor sub măâstră condu
cerea d-lui Rudolf Lassel a esecutat cu o 
precisiune neîntrecută „Christos a înviat“ 
după o melodie din secolul XII, apoi cân

tecul de Crăciun de Riedel și alte trei 
cântece religiose de Mendelssohn, în care 
s’a distins și un solo alt. — Dr. Hans 
Copony, cunoscutul cântăreț de operă, a 
esecutat cu vocea-i curată și melodiosă 
tenor cinci cântece bisericesc!, dintre cari, 
nu scii căreia să-i dai preferența. Ni-se 
pare însă, că „Ave Maria“ de Cherubini 
și „Die Himmel riihmen des Ewigen Ehreu 
au fost cele mai desăvârșite. Publicul îl 
asculta cu respirația oprită. — Ce să di- 
cem de fantasia liberă pe orgă esecutată 
de d-l R. Basset și mai ales de Toccata și 
Fuge, cu carii a încheiat concertul? De la 
sunetele mistice pianissime, cari păreau 
că vin din altă lume, și pănă la sunetul 
tunetului, tdte nuanțele celui mai perfect 
instrument musical ne-au îucântat urechile 
și ne-au sguduit sufletele.

Biserica, neavend ecleraj, deore-ce 
la evanghelici nu esistă serviciu divin 
nocturn, s’au improvisat patru candelabre 
de lemn, pe cari s’au aședat peste 700 de 
luminări de spermancet, răspândind o lu
mină mistică fdrte potrivită, care a înfluin- 
țat în mod plăcut asupra dirposiției su
fletelor.

Cununie. D-șdra Elena V. Orgkidan 
și d-l Vasilie T. Stănescu inginer, vor 
serba cununia lor religidsă Duminecă în 
15 Iunie st. v. a. c. în biserica Sf, Vineri 
din Bucuresci. — Felicitările nostre căl- 
durdse.

4*

Acordare de nobilime. Maiestatea 
Sa a acordat titlul de nobil cu predica
tul de „Gyulafalva“ (Giulesci, în Maramu
reș) lui Bernat, Hermann și Alfred Groe- 
del. — Vedem, că în epoca ndstră „de- 
mocratică“ se înmulțesc nobilii. — In tim
purile vechi se acordau predicatele pen
tru titluri de vitejie, adi se acordă negus
torilor. In timpul din urmă au fost distinși 
numeroși evrei cu titlul de nobil, unii 
chiar cu titlul de baron.

Principele Ferdinand al Bulgariei 
a ordonat un doliu de Curte de 10 dile 
din incidentul asasinării părechii regale 
sârbescl.

Alesandru și Draga. Intre scrisorile 
regelui Alesandru s’au aflat o mulțime de 
țiduli, pe cari sunt scrise mici scirî schim
bate între el și regina Draga. Țidulile 
acestea sunt o dovadă de contactul neîn
trerupt între rege și regină, chiar și atunci 
când ocupațiunile oficiale îi ține departe 
unul de altul. Când regele Alesandru lua 
parte la vr’un consiliu unde regina nu 
putea să asiste, regele o avisa pe mici 
țiduli de mersul desbaterilor, er regina 
tot în modul acesta îi da sfaturi, cum să 
se pdrte. Intre actele și manuscriptele re
gelui s’au aflat și câte-va scrisori de 
amor, schimbate între Alesandru și Draga 
încă pe când Milan și Natalia erau la 
olaltă. O parte din aceste scrisori se vor 
publica în broșură.

Fiul bastard al lui Milan. Acade
mia militară din Berlin a refusat de a 
primi la învățătură pe tînărul Cristici, 
fiiul natural al răposatului rege sîrbesc 
Milan și al Artemisiei Cristici, din Causă, 
că este un copil nelegitim.

Telegrafia pe mare. De câte-va luni 
de (Jile companiile transatlantice străine 
fac încercări continue cu telegrafia fără 
fir pe bordul vaselor. Este vorba să se 
stabilescă comunicație între două seu mai 
multe vase, seu între un vas și cdste. 
Idealul acestor încercări ar fi, ca marina
rii să pdtă scdte un qliar pentru pasagerii, 
cari stau isolațî de continent săptămâni 
întregi. Acest ideal, care pănă acum cât-va 
timp se părea o nebunie, este pe cale de 
a deveni un fapt real. In momentul ac
tual sunt șepte-deci și două de vase, cari 
sunt provădute cu aparate de telegrafie 
fără fir, ce funcționeză regulat la fie-care 
drum făcut pe mare. Numărul porturilor 
pe uscat sunt pănă acum trei-<jeci, și 
anume în Anglia, Germania, Canada și 
Statele-Unite. Anglia singură are trei-spre- 
<jece. Vasele, cari sunt îndepărtate mult 
de uscat, primesc de pe continent vești 
prin mijlocirea altor vase. In timp de 

șepte dile de călătorie pe mare, călătorii 
vasului frances Lorraine, au fost ținuți 
aprope (jilnic în curent eu1 soirile de pe 
uscat. Depeșile îndată ce 9e primeau, 
erau afișate în sala pasagerilor de cl. I. 
Nu rămâne decât să se scdtă un (Jiar, cu 
inserții și cu reclame, pentru-ca invențiu- 
nea Iui Marconi să devie de un folos mai 
practic.

La casa de tir se va da mâne, 
Sâmbătă sera, o serbare „O ndpie în Ve
neția — sub Timpa* cu musica militară. 
Raci. Păstrăvi. Vin și bere escelentă.

Tinerimea română de la pălele 
munților apuseni invită la petrecerea de 
vară ce se va aranja Duminecă în 5> Iulie 
st. n. a. c. în curtea șcdlei române din 
Mesentea. Incăputul precis la 5 <5re p. m. 
Prețul de intrare: de persdnă 1 cor. de 
familie 2 cor. Venitul curat e destinat în 
favorul șcdlei. Oontribuiri peste taxa de 
intrare se primesc cu mulțămită și se vor 
publica. Petrecerea se va ține și ia cas 
de timp nefavorabil în edificiul școlei.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentru a fo
tografă. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen. Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

Guvernul rusesc și turburările din 
Chișineu.

Ministrul de interne al Rusiei Plehwe, 
într’un interview acordat corespondentu
lui tjiarului „New York Herald" (asupra 
masacrelor din Chișineu, a făcut următdrele 
declarațiuni:

—- „Nu e adevărat, că anchetata fost 
superficială. Șefii comunității evreesci au 
fost ascultați.-

Mai mult. Două sute dintre agresori 
au fost arestați.

— Cum să face, că turburările au putiit 
se dureze atâta timp.

— „In diua turburărilor, Ia 11 sera 
am primit o telegramă, informându-naă de 
ceea-ce s’a petrecut. La ora 12 telegrafiam 
guvernatorului să proclame legea marțială 
în oraș. Vădend, că revolta continua, am 
telegrafiat din nou guvernatorului, decla- 
rându-i în numele împăratului, că era ținut 
personal responsabil de evenimente. Re- 
sultatul îl cundscețt: revocarea guverna
torului și a șefului poliției locale.

„Trebue recunoscut, partea slabă a 
situațiunei a fost apatia poliției, p<5te și 
conflictele de atribuțiune între elelementul 
polițienesc și elementul militar.

„E forte greu în asemenea împreju
rări, să faci poliția și soldații să apere pe 
Evrei. Guvernatorii însă au primit instruc
țiuni severe pentru viitor. .■ ..

— S’a afirmat, că guvernul â închis 
ochii la ceea ce s’a petrecut:

— „E o alegațiune scandalosă. Drept 
vorbind însă, chestiunea evreâscă la noi e 
fdrte greu de resolvat. Față de sporul po- 
pulațiunei evreesci vom estinde limitele 
teritoriale fixate astădi. Der și acestă so- 
luțiune va fi temporară. Din 500.000 câți 
erau, Evreii formeză astăzi un tot de 3—4 
milidne 1“

Rechisitorul în afacerea fraudelor 
din Bucuresci.

Rechisitorul procurorului în afacerea 
falșurilor de la finanțe încheie cu următd- 
rele considerațiunî :

In drept din punct de vedere al res- 
ponsabilităței penale faptul imputat incul
patului principal Alexandru Parisianu 
este un falș în acte publice, delict prevă
zut și pedepsit de art. 124 din codul 
penal.

In adevăr tdte elementele acestui 
delict: calitatea de funcționar public, pie
sele falsificate, procesele verbale de con
statare a tragerilor la sorți fraudulose, a 
titlurilor de rentă, constitue elementele 
unui falș în acte publice, căci aceste acte 
au fost dresate de inculpat în calitatea sa 
de funcționar și în exercițiul funcției, al
terarea adevărului este evidentă, aceste 
procese verbale presintând ca adeverate... 
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fapte mincindse; prejudițiul și posibilitatea 
de prejudițiu pentru terții detenton ai tit
lurilor, cari erau privați de eventualitatea 
unui folos în cas când titlurile lor ar fi 
eșit la sorți în cursul unei trageri nor
male.

In ceea ce privesce cel de al doilea 
element, acel al intențiunei fraudulose, el 
resultăclar din acest prejudițiu causat ter
țelor persone, asigurând un folos altor per
sons, cât și din beneficiul ilicit și nele
gitim pe care inculpatul și-l procura fie 
din sumele primite de la Dan Albahary, 
fie din diferența de curs 1000 fr. pentru 
titlurile de 5000 fr., când făcea tragerea 
frauduldsă pe propria sa socotelă.

In ceea ce privesce pe Vasile Dumi
trescu, faptul ce i-se impută întrunesce ele
mentele delictului de complicitate în fal- 
șurile comise de Parisianu, complicitate 
în sensul art. 51 din codul penal.

Fără ajutorul lui Dumitrescu, Pari
sianu n’ar fi putut în adevăr să comită 
falșurile. Dumitrescu a înlesnit alterarea 
adevărului, făcând se iesă la sorți într’un 
mod simulat și fraudulos, falșele numere 
ale titlurilor de rentă și creânduși în acest 
•chip folose ilicite și nelegitime, întocmai 
ca și autorul principal.

Același lucru și cu Dan Albahary, 
concursul dat de el autorului principal 
Parisianu — capitalul cu care au fost cum
părate cele 822 titluri de rentă de câte 
■5000 franci trase în mod fraudulos în fo
losul său — fiind de acea natură, că fără 
.acest concurs falșurile făcute de Parisianu 
n’ar fi putut fi comise. Este deci compli
citate, intrând în prevederile art. 51 din co
dul penai.

In ce privesce pe inculpatul Morena Al
bahary, concursul dat de cătră el autoru
lui principal, întră în prevederile art. 49 
;și 50 al. II din codul penal fiind-că e chestie 
de complicitate simplă.

Tot ca și Ia actele imputate lui Dan 
Albahary, aceleași elemente ale complici
tate! prev. de art. 51 c. p. sunt dovedite 
și în sarcina lui Aron Behar și Eustațiu 
Alăcărescu. Insă atât Aron Behar cât și 
inculpatul Bally au mai comis și un alt 
fapt penal, delictul de șantaj prevădut de 
art. 334 al. III din codul penal, șantaj ope
rat și săvârșit în primul rând contra in
culpatului Dan Albahary, pe care l’au 
amenințat cu denunțarea și, în al doilea 
rend mai târdiu șantaj încercat contra ca
sei de bancă Disconto- Gesellschaft din 
Berlin și însusi a statului român, prin ame
nințările verbale și scrise de a denunța 
în mod public tragerile frauduldse făcute 
mai mulți ani dearendul la ministeriul de 
finanțe român de cătră inculpații Parisianu 
și Dumitrescu.

Evoluțiunea.*)
IV.

Elevii recunoscători ai iui Simeon 
Bărnuțiu, care în timpul scurt, cât a stat 
profesor la universitatea din Iași, a creat 
șcdlă în Moldova, așa numita „șcdlă na
ționalistă", după mărtea măestrului, îndem
nați de sentimentul gratitudinei i-au pu
blicat manuscriptele.

Nu mai puțin de 13 opere și-au pro
pus a edita acei recunoscători elevi între 
cari opere era și „Dreptul public al Ro- 
mânilor“, lucrare originală, genuină a lui 
.„fruptul, seu mai bine resultatul laborilor 
intregei lui viețl“, cum se <jice în pre
fața acelei cărți.

Nu sein, dăcă au isbutit să scotă 
■fote acele 13 cărți de sub tipar, eu posed 
•cinci, între cari și „Dereptul naturale pu- 
îblicu" apărut la 1870 în lași.

In acestă carte Bărnuțiu vorbind 
despre originea statului dice, că asupra 
•chestiunei, cum s’au născut statele cele 
■mai vechi istoria tace de tot. Multe s’au 
născut prin terore și violență, unele s’au 
fondat de Nemrodi, altele de Bramini, 
lldebrandi, lesuiți ș. a. Multe s’au născut 
numai cu încetul, crescând adecă ore-cari 
familii, cari se guvernau după o formă 
•patriarchală, pe altele erăși le-au decretat 
■cu puterea alte state etc.

In ce privesce originea statului juri
dic, lăsăm să vorbescă însu-și Bărnuțiu:

„Acel ceva, ce se cere mai departe 
și din care se esplică originea cea juri
dică a statului, e contractul social care 
l’au încheiat toți cu toți pentru efeptua- 
rea unui scop comun, adecă a ideei 
.statului*.

„In contra acestei învățături s’au ri
dicat obiecțiuni din partea unor juriști 
mai vechi, cari deduc originea statului de 
la Dumnedeu seu din voința lui Dumnezeu, 
apoi din partea naturaliștilor și a lui 
Haller.2)

4) A se vedâ Nr. 122 al Q. Tr.u

5) „Wie sich ganz unwiderleglich heratis-’ 
gestellt hat, stammt die Menschheit von einer Un- 
zabl primitivei- Horden, deren es Jin alien Welt-’ 
theilen und Gegenden die Hiille und Fiille gab.M — 
o. c. p 87.

„Adecă juriștii cei dintâiîî die, că 
Dumnedeu e originea tuturor lucrurilor, 
așa-der nici autorul statului nu pdte să 
fie altul, decât numai Dumnezeu. Acestora 
se pdte răspunde: e adevărat, că e voința 
lui Dumnedeu, ca să fie state și ca dmenii 
să asculte de superiorități; însă acest ade
văr nu împedecă, ca să nu căutăm o ori
gine mai de aprdpe și imediată a statu
lui, nu împedecă să nu întrebăm, cari sunt 
mijldcele spre a împlini voința lui 
Dumnedeu, ca să fie state și superiori
tăți? Său ce e neapărat, pentru ca un 

■ stat determinat să aibă un adevărat fun
dament Juridic? Deci precum e căsătoria 
de la Dumnedeu, și cu tote acestea e 
fundată pe contract, așa e și statul.

„Naturalista deduc statul seu din or
ganismul Universului seu într'alt mod, 
dicend, că și statul încă se formeză după 
legile naturei. — Insă aci nu e vorba des
pre legile fisice ci despre cele morale seu 
ale libertății și prin urmare despre origi
nea cea juridică a statului, care se pdte 
întemeia numai pe legile libertății eră nu 
pe legi fisice“.

Credem, că Bărnuțiu a fost la nive
lul sciinței juridice de pe timpul său și 
prelegerile sale erau ținute cu tot apa
ratul scientific de care putea se dispună 
un om genial și consciențios înainte de 
asta cu patru-deci de ani.

Vedem, că el nu ignorăză nici pă
rerea naturaliștilor asupra originei statului 
și îi combate cu argumentul, că aici nu 
e vorba despre legile fisice, ci despre cele 
morale seu ale libertății.

In patru-deci de ani însă sciința a 
progresat, argumentul lui Bărnuțiu despre 
legile morale și ale libertății adi snnt „răs- 
turnate“ prin proclamarea monismului și a 
evoluțiunei, care neadmițend suflet, nu 
admite nici legi morale, nici libertate. „Dua
lism nu esistă, totul e una, totul e ma
terie și prin urmare și originea statului se 
esplică prin evoluțiune14.

Unul dintre savanții juriști, care se 
laudă că a descoperit adevăratele isvore 
ale statului și cu acesta ale moralității și 
dreptului, este profesorul din Graz Dr. L. 
Gumplovicz.

In opera sa cea mai nouă „Allge- 
raeines Stâatsrecht“3) învățatul profesor ne 
comunică resultatele cercetărilor sale ur
mate de o lungă serie de ani. Gumplo- 
wiez e liberal, din opera acesta a sa însă 
resultă, cât de înrudit este liberalismul și 
socialismul, ori cât de diferite ar fi con- 
clusiunile ce le face unul și altul.

Nu esistă dualism, învățăturile creș
tinismului despre căderea în păcat, mân
tuire și fiul lui Dumnedeu sunt „mituri“ 
<jice Gumplowicz.

O descoperire epocală mai face în
vățatul profesor din Graz, pentru care îi 
este asigurat rîsul homeric al tuturor epo- 
celor, anume el rjice, că materialismul și 
idealismul au un dușman comun în dua
lism !“4)

Pănă acuma credeam, că idealismul 
este o flore delicată udată și cultivată de 
facultățile sufletului și are de dușman 
natural al său materialismul, cu care 
vecinie se punea în antitesă: Idealism — 
materialism! Acuma aflăm, că acestea 
două sunt concepții înrudite și dușmanul 
lor comun este dualismul.

In ce privesce originea statului și a 
familiei, Gumplowicz o esplică,-firesce, tot 
prin evoluție și lupta între classe. Ato- 
mele primare cari compun statele — sunt 
dmenii. De unde vin aceștia ?'— Au „evo
luat" din animale. — Insă cum ? De la o1 
singură păreche (monogenismus) ori de la» 
mai multe (polygenismus)? G. dice că de 
la mai multe. „Omenimea își trage ori1

2) Karl Ludwig Haller 1768—-1854- fost pro
fesor în Berna. „Restauratiou der StaatswiSsen-" 
schaft“ 6 v. 1816-26.

’) AUgemeines Staatsrecht. Zweite, umgear- 
beitete und vermehrte Auflage des „Philosophischen 
Staatsrechtes" Innsbruk 1897.

4) o o. pg. 5.

ginea de la nenumărate horde primitive, 
de cari erau pline tdte continentele5)

Acestor horde de omeni le lipsia, 
dice G. ori-ce noțiune de morală și drept. 
Despre stat și familie nici vorbă. Trăiau 
în promiscuitate sexuală. Sute de mii de 
ani a durat acestă stare.

Nu seim pe ce motiv G. împarte 
acele horde în stabile și vagante. Acestea 
le subjugă pe acelea și de aici se derivă 
statul, care nu se întemeiază pe drept, ci 
pe forță.

Așa esplică un profesor modern ori
ginea statului, a familiei a moralei, a 
dreptului. Doctrine de felul acesta se pro
pagă de pe catedrele universitare mai re
numite, ce se dicem de piticul Sonnen
berg (Somld) de la Oradea-mare, care nu 
face alta, decât imiteză pe magistrii săi?!

E vorba însă, că hipotesele acestea, 
—căci adevăruri dovedite nici propagatorii 
lor nu pot susțină, că ar fi — lovesc di
rect" în tote instituțiunile cari au contri
buit pănă acuma la consolidarea nostră 
ca națiune. Lovesc înainte de tote în cre
dință și biserică.

Ce părere va fi avend un tînăr ro
mân, care a șeijut Ia picidrelelui Sonnen
berg despre instituțiile create de părinții 
noștri cu atâtea jertfe și atâta idealism 
(nu materialism 1) nici nu îndrăsnesc a 
mă întreba, pentru-că răspunsul ar fi prea 
desolant.

E destul a constata, că semne de 
disoluțiune vedem destule în mijlocul 
generației mai tinere române și aceste 
semne nu sunt decât efectul propagandei 
materialiste a profesorilor de la șcdlele 
superiăre.

A. P.

Ce se se întâmple cu asasinii din 
Serbia.

De Petru Bosegger.

Krieglach, 19 Iunie 1903.
Anarchiștii sunt de sigur dmenî ne

mulțumiți. Decă însă nici acuma nu sunt 
mulțumiți, atunci nimeni nu-i mai pdte 
mulțumi.

Regele și-a adunat o armată frumosă, 
ca să țină renduială în țeră și înainte de 
tote să-i apere casa. Ofițerii acestei ar
mate se adună într’o seră la cercul mili
tar la o petrecere intimă. După ce au 
mâncat și beut și s’au delectat la sunetele 
musicei, se duc Ia palat și își căsăpesc 
regele cu totă familia sa, servitorii și mi
niștrii săi. Soldații își dau vent cu acestă 
ocasiune: profaneză cadavre și jefuesc. 
Apoi ies domnii pe stradă liniștiți și strigă: 
„In ndptea acesta au fost omorîțî regele, 
regina și miniștri 1“ Poporul jubileză. Tote 
bune. Poporul în tot-deuna jubileză puterii 
și succesului. Firesce, de astă-dată avea 
motive deosebite de a jubila, căci multe 
fărădelegi s’au săvârșit împotriva lui, în 
palatul regesc, de o lungă serie de ani. 
Totuși poporul în acestă di sombră nu 
putea sci, ce o să urmeze de aci, ceva mai 
bun, ori ceva mai rău? Cu tote acestea 
poporul jubila. Pressa cânta cântece eroice, 
autoritățile își suspendară reverențios func
țiunile, gendarmii își depuseră armele îna
intea ucigașilor și preoții refusară ultimele 
onoruri celor uciși.

Ei, ce mai vreu, pentru numele lui 
Dumnezeu, anarchiștii? Ddr’ au ajuns la 
țintă. Ori pote le-a mai rămas să pledeze 
perttru drepturile de om ale regilor? In 
palatul regal' ăl unui1 stat civilisat se asa- 
sineză dece persdne — și în întreg regatul 
nici un acusator! RestulTumei privia indi
ferent și dicea, că acestă crimă ne mai 
pomenită este — o- afacere internă. Au 
fost, ce e drept, și unele indignări. Când' 
„afacerea internă14 părea că ia o turnură 
democratică, s’au revoltat monarchiștii 
asupra'crimei din konak, er când fu ales 
un rege, s’au revoltat republicanii împo
triva asasinilor. Firesce însă, totul era pla-

tonism. Așteptasem, ca în vr’o țeră civili- 
sată a Europei să se ridice unul din nu
meroșii idealiști și moraliști și să acuse 
pe ucigași, cerând pedepsirea lor în nu
mele umanitățiii. Am așteptat înzadar. 
Noul rege se dice, că condamnă fapta 
sângerdsă și totuși se aședă pe locul, ce 
l’a făcut gol acea faptă. El promite, că 
va exila pe făptuitorii, ale căror nume 
sunt un secret public, și totuși tocmai pe 
acești bărbați lasă să-i trimită spre a-1 fe
licita. Și apoi să nu se transplanteze fa
talitatea din generațiune în generațiune, 
așa că poporul vecinie va fi ruinat de re
gele său, er regele de popor.

Regicidiul pdte să fie o afacere in
ternă, deși mă mir, că regii Europei sanc- 
ționeză în tăcere acest fel de esecutare 
politică a poporului. Insă omicidiul nu este 
afacere internă. Omul este o afacere co
mună și este supus dreptului ginților. Decă 
de astă-dată vor tăcă procurorii statului, 
cu atât mai tare trebue să vorbescă pro
curorii umanității. Poeții și cugetătorii, 
profesorii și publiciștii ar trebui să cără în 
numele umanității, ca ucigașii sârbi să fie 
pedepsiți după lege!

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 25 Iunie. Baronul 

Fejervary a declarat categoric, 
că nu mai vre să fie mjnistru.

— In contra partidului kossu- 
thist s’a făcut aeji o demonstrație 
de cătră socialiști. S’au strigat: Ab- 
zug trădătorul Kossuth! Ați tradat 
țera ! Abzug partidul independisț tră
dător !

Viena, 25 Iunie. „Neue Ereie 
Presse“ desminte soirea, publicată în 
câte-va (Țâre, despre demisiunea mi
nistrului comun de resboifi.

Belgrad, 25 Iunie. Regele Petru 
a depus ac|I jurământul pe noua con
stituție.

Belgrad, 25 Iunie. Regele Petru 
a dat o proclamație cătră poporul 
sârbesc prin care spune, că depu- 
nând jurământul pe constituție, șl-a 
început domnirea. Spune, că vre se 
fie domnitor constituțional, va res
pecta legile și cere se le respecteze 
și supușii sei. Totă încrederea și-o 
pune în patriotismul Sârbilor.

Sofia, 25 Iunie. ț)iarul „Bulg. 
TorgowBki Wjestnik“ scrie, că 5 din 
ofițerii reginientului',6 sârbesc, cari au 
luat parte la regicidiul din Belgrad, 
au înebunit, âr muți alții s’au si
nucis. Guvernul sârbesc tăinuesce 
cașurile aeestea.

Paris, 25 Iunie. Delcassâ a 
comunicat consiliului de miniștri, că 
Țarul a invitat pe toți șefii de stat 
major francesi la marile manevre 
din Rusia.

Literatură.
Musică. A apărut de curând în Viena 

un caiet de composițiunl ale mult talen
tatului compositor român loan Scărlătescu

Acest caiet de valore conține 4 cân
tece pentru voce și pian forte frutnose, în
tre cari se află și o mândră Doină, oare 
are ca text o poesie de Eminescu.

Prețul unui caiet e de 3 corone plus 
5 bani porto și se află de venrlare la tipo
grafia A. Mureșianu în Brașov.

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

Proprietar: Dr. Aurel1 Mureșianu.
Redactor- responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Bireșiann“ 
«Sin Bra^iv, 

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

ee lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
.scomandație.)

Scrieri istorice.

Scrieri literara pentru popor.
„Carnetul JRo.șua, o interesantă na~ 

velă nihilistă, tradusă din germană de Mo
șul. 0 broșură de 104 pagini, format octav 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșul11 e cunoscut cetitorilor 
noștri din numărosele sale lucrări publicate 
în foița cjiarului Gaz. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
odrelor vechi și moderne“ de loan Popea 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul

„Castelul din CdrpațiP, roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu 
o prefață de Dr. Eliă Dătanu. 0 carte 
forte interesantă, care n’ar trebui sS lip- 
sdscă de pe masa nici unui Român. — 
Esemplarul broșat ediț. poporală 1 cor. 60, 
broșat ediț. de lux 2 cor 40 (plus 10 b. 
porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto).

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită considerațiune la modul de vețuire 
a țeranului român, de Simeon Stoica, ma
lic pensionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 
l cor. -{- 10 b. porto)

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtă datorului dere 
edate de Wilhelm Niemandz. Acestâ carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
nare pentru toți câți eu afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„O>milu, noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Acestă carte servesce 
ea manual pentru anul al lV-lea al șcdle 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cugete .și consider ațiuni din es- 
periența vieții lui Arghirobarb. Con 
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz' „Natură și 
iețău, „Sluga veche" și „Ianeo musiean- 
ul.“ Traducere de 7. G. Panțw, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani 5 bani porto.

I. C. Panțw. „In plasă". „In Baltă". 
„Cale grea“. „La 0660“. „La cârciuma 

lui Tiriplic.“ Schițe din vuita dela ț&ă. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-J- 
5 bani porto.)

7. O. Panțw. „La tergu, povestire din 
vidța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
cu prețul 16 bani -J- 3 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Antoniu 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din vidța 
preoților de Gr. Sima Prețui 60 b. -|- 6 bani 
porto.)

Săpătorul de bani, oomediă în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
mai ales pentru cei vreu să joce teatrul. 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după mbrte, s6u nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome
nești și deșertăciunea celor trecătore, de 1. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

Poesii de R. V. Buticescu. Prețul 
era la început 2 cor. 40 b., acum numai 
cor. 1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și aimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Taina norocului sâu Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Acesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (—{—10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcblă de I. Bariu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul ed.uca- 
țiunii de I. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de 1. 
Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.)

Tragedia Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. Clain" 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b.)

Blemorit din 1848 — 49 de Vas. 
Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața .și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de loan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașifi, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașiil.

„Colonel David baron Urs de 
Mar gin a la Solfertno .și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, 6r 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plu.“ 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancu", Hp-lul dat cfetră ministerul de 
interne D. Percz-d prin dl Dr. Amos 
Frâncu n eansa fondului pentru monumen
tul lui lancu. Prețul “Ste 1 coronă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 baul porto.

„Lintea Vite»uta, tradițiunl, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reteganul. 

Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se ouprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani porto.

„Românul in sat .și la 6ste“. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunosoutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. (-(- 10 b. porto).

„David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, 
presantă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„l&ranul român .și ungur din 
Ardeal^, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 oor. (-j- 5 b. porto).

Mănăstirea JPutna în Bucovina de 
Traclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-(- 3 b. 
porto.)

Convocare
Conform ordinului On.<Tribunal 

reg. diu Biserica albă nr. 7041 —1903, 
prin acâsta toți creditorii asociațiu- 
nei de consum „Comoara" în Sasca- 
montană (Șzâszkabânya) se provocă 
ca în termin de 6 lunT, computate de 
la a 3-a publicare a acestei provo
cări în foea of. „Gazeta Transilva
niei", sAși însinue subsemnatei di
recțiuni eventualele lor pretensium 
avende față de asociațiunea sus nu
mită.

Șasea-montană, 20 Iud, 1903.

3-3.(1014) DIRECȚIUNEA.
Sz. 1437—1903.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 25 Iunie n. 1903.

Renta ung. de aur 4"/0...................
Renta de corone ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 3'/2n/0 . . .
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.75 
Renta
Renta
Renta
Rente
LosurI din 1860............................  . 153,50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.23
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 732.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorl.................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista..............................
Paris vista..................................
Note italieue.............................

120.70
99.35
90.90
98.50
99.25
92.90
99.25

198.-

de 
de 
de 
de

hârtie austr. . . ,
argint austr. . . .
aur austr.................
corone austr. 4°/0 .

659 75
19.06

. 117.35
239.42 % 

. 95.22
. 95.20

Cursul pieței Brașov.

â I 0 N C I U R I 

(Userțim șl rechms.i 

sasmf sa se adresa 
admărafissira.'&iMBs?. 8w casual! 
Miic&Hs aanus satmurasâui mas msaăfi 
de ©dsafâ se face 
cas*e spesee csa cât publicarea 
®e fac® mai d® msaSte-cH.

Din 26 Iunie n. 1903.
Bancnot rom. Gump. 18.94 Vend. 18.96
Argint român. 18.80 n 18.92
Napoleond’orl. 7J 19.04 71 19.10
Galbeni n 11.20 71 11.30
Ruble Rusesol n 2.53 77 2.53’4
Mărci germane r 117 — 71 117.50
Lire turcesol n 21.50 71 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101.—

Admhistr. «Gazetei Trans/

kozsdgi korcsm ahâz, istăld es 
hidmerlegnek văllalat utjân le- 
endfi dpitesbt a kozs6g hăzânăl folyo 
evi julius ho !2-6n d. e. 10 orakor meg- 
tartandd szo- 6s irăsbeli ărlejtesen. 
adja vâllalatba.

A rdszletes ărlejtâsi feltâtelek a 
jărăsi ffiszolgabiroi hivatalnâl s a 
kozseg elfiljârâsâgnâl a hivatalos orâk 
alatt betekinthetfik.

Ugy a szâbeli ărlejtâs, mint az 
irăsbeli ajănlatokhoz az epitesi kolt- 
sâgeloirânyzat 5%-ka kăszpenzben 
vagy elfogadhato ertekpapir vagy be- 
tăti konyvben mellekelendO.

O-T6hăn, 1903 junius ho 21-en. 
Balt6, Iliszie Muscalu
kjegyzd. kbiro.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei1* 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Prăfnrile-Seiffitz ale lui loll
VerStafeBie Mtimoaii, deeă Sift-caire cmtlă este eu no«um-e«. <le

nperare n Iași A. MoSl șii «« swbeeiriereft «a.
Prin efectlll de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose ia stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, con8tipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înebee. — Prețul unei cutii originale sigilate Coione 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale jwiecăwrescă.

FBPasa&braEwtwem și a lui
VSrll ntlirScli 4ecă ^fiecare sticlă este-d rovedută cu marca de scutire și cu

Franzbranrctwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (trotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cor6ne 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelr-i, cu deosebire pentru < opii și aduiți. Prețul unei bucăți Cor.—.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețiută cu marca 
de apărare A. Moli.

ir'TrtMhiter'ea jsirijMeițpală prin 
Farmacist,«al A. ÎWO8L&L, 

g. și r, fornisor ai curții imuerials Vietia, Tuchlamu 9 g 
Comande din provincii se efectueză dilnic prin rambursâ poștală. (S..

La deposite sd se ceră anumit preparatele provăț'ute cu iscălitura și marca 
ager are a lui A MOLL. xl

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekeiius, Victor Roth, Eugen Neustădter ț,.-
și engi-os la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. . * w:

de

ut main m

Pentru Anstro-Ungaria: 
$>© Luai . .

fise
aa .

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
* Pentru România ?i străinătate:

, A-Aa &

. 10

Abonamente Ia numerele cu. data de Duminecă
Pentru Austro-Ungana:
aa . . . a

o

a

4 
â
1

$
S

S

Pentru România și străinătate: 
jp© aa >. . .

Hal .

prinse fac mai ușor și mai repede
-----o mandate poștale. o>-----

Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admfinistrațhinea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Abonamentele

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


