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Khuen și naționalitățile.
țlis’am, că fostul Ban al Croa

ției, actualul ministru-president, con
tele Khuen, nu va avâ nici voie, 
nici răgaz de a-se ocupa de rapor
turile dintre Maghiari și cele-lalte 
naționalități din țeră.

Am avut dreptate. Contele 
Khuen-Hedervary a vorbit numai de 
relațiunile cu Croații, er în ce pri- 
vesce naționalitățile nemaghiare din 
Ungaria și Transilvania nici că ad
mite, că între aceste și elementul 
dela putere ar putâ să esiste ore- 
cari raporturi de drept, ci afirmă 
numai, că interesele lor, neputen- 
du-se deosebi de acele ale Maghia
rilor, le impune datoria de a stărui 
pentru întărirea și înflorirea maghia- 
rimei și pentru lățirea limbei ma
ghiare, căci „când îi va merge bine 
Maghiarului, le va merge și lor 
bine*.

Contele Khuen nici nu vor- 
besce de „naționalități", ci ii place 
a vorbi de „alte elemente" din țeră. 
pe care le împarte în „elemente", 
cari se alipesc de stat și iubesc pa
tria comună, și în „elemente subver
sive", cari amenință aci sistematic, 
aci sporadic „unitatea terii" și „ca
racterul ei politic maghiar". O sin
gură dată contele Khuen vorbesce 
în discursul seu și de „cetățeni ne- 
maghiari", acolo unde afirmă, că in
teresele acestora nu se pot separa 
de ale Maghiarilor. Cuvântul „na
ționalități" se feresce și densul a-1 
întrebuința, cum a sciut se-1 încun- 
jure și Coloman Szell acum 'patru 
ani, când și a espus programul.

Cei ce au urmărit în anii din 
urmă cu atențiune părerile unor fliare 
germane asupra cestiunei naționali
tăților în Ungaria, îșl vor aduce 
aminte, că încă înainte ou 8—9 ani 
se putea ceti prin corespondențele 
acelor (flare, că esistă planul, ca se 
fie aleși în dietă vre-o 30—40 de 
deputațl ai naționalităților, și că unul 
dintre bărbații, cari ar fi chiemați sâ 
ducă în împlinire acâsta, ar fi Banul 
Khuen-Hedervary. Unele vorbeau și 
de Szogyenyi, actualul ambasador 
la curtea berlinesă. Se scie, că con
tele Khuen deja pe la 1899 era s’a- 
jungă în fruntea guvernului ungu
resc, decă partidul liberal nu se opu
nea acestei combinațiunî.

Reamintim aceste pentru a da 
ocasiune cetitorilor noștri se judece, 
cum contele Khuen, care acum a 
ajuns în capul ocârmuirei, ar înțelege 
eventual acea resolvare a cestiunei 
naționalităților, ce se ventila pe atunci 
în foile germane.

E probabil ca, decă o va pute-o 
duce pănă la tomnă, contele Khuen- 
Hedervary se încerce în adever o 
astfel de soluțiune, permițând ca la 
eventualele nouă alegeri dietale se 
fie aleși o duzină seu doue de de
putațl dintre elementele nesubversive 
ale cetățenilor nemaghiari.

Atunci ministru-president va 
desfășura stegul absolutei solidari
tăți de interese ale cetățenilor ne
maghiari cu elementul maghiar stă- 
pânitor și, în sensul declarației sale 

de alaltăerl, va eflee cătră noii de
putațl: haideți sS ne iubim ca frații, 
căci nimic pe lume n’are să ne 
deosebescă, ci uniți avem se fim 
bucurându-ne împreună de înflorirea 
limbei și a culturei maghiare!

A încercat primul ministru și 
în cei 19 ani trecuțî, cât timp a 
fost Ban al Croației, se niveleze tot ce 
se opunea acolo „bunei înțelegeri" și 
„iubirei de țâră", propovăduite de el. 
Și unde a ajuns după atâta timp?

Se mai. pote întâmpla — de 
va avâ cjile cabinetul Khuen-Heder
vary — ca, crescând încurcăturile 
din interiorul monarchiei, colo în 
sferele determinante se străbată în 
cele din urmă convingerea, că totuși 
a fost o mare greșâlă politică de-a 
părăsi de tot și cu atâta indiferență 
causa naționalităților din Ungaria.

Atunci — decă naționalitățile 
la rândul lor vor sci se convingă pe 
cei dela guvern, că ele mai au și 
interese, cari pretind o specială în
grijire și scutire prin garantarea de 
drepturi egale cu ale Maghiarilor — 
pote se sosescă un moment, când 
șeful guvernului va trebui se-și cflcă, 
că n’ajunge se aviseze pe cetățenii 
nemaghiari numai la supunere și 
la solidaritate cu causa maghiari- 
mei, ci trebue se se gândescă și la 
regularea raporturilor de drept dintre 
elementele nemaghiare și elementul 
maghiar domnitor.

Crisa austriacă. Ministrul Koerber 
a luat încă Vineri hotărîrea de a-și da 
demisiune. M. Sa sa întors în consecință 
în (jiua de 30 Iunie din Braunau la Viena. 
La gară a dis către un deputat: „Anul 
acesta și eu mi-am pierdut concediul". 
Dimisia este motivată prin evenimentele 
din Ungaria în special pri n declarațiile lui 
Khuen, că el are de gând a desbate pac
tul în cursul sesonului de vară. Vădând 
Khuen, că nu-și va putâ împlini așa re
pede, ce-și propusese, a amânat pe tâmnă 
pactul, ceea ce a produs o ușurare în 
crisa austriacă. Maiestatea Sa încă n’a de
cis asupra dimisiei.

Regele Carol și ofițerii șerbi. 
Diarul parisian „Le Journal" publică ur- 
mătorea telegramă din St. Petersburg: 
„Actul insolent al ofițerilor șerbi cari au 
adresat o telegramă injuriâsă regelui Ca
rol al României, demisionat din gradul 
său de colonel de ondre al regimentu
lui 6, a produs o forte superstore impresie 
și va da, se crede, noului suveran o mai 
mare autoritate pentru a repudia relele 
elemente din corpul său de ofițeri".

„Etă care e impresia generală la St. 
Petersburg".

In telegramă ofițerii sîrbi spuneau în 
substanță cam următârele: „Nu credem, 
ca Regele Carol se-și dea demisia din co
manda regimentului 6, tocmai el, care s'a 
folosit de-o tradare spre a se urca pe tro
nul României*.

„Jurnalul*  din Bucuresci reprodu
când acesta scire dice: „Se vedem decă 
guvernul nostru va sci se obțină satisfac
ție pentru îndrăsnețul ultragiu adus de 
asasinii galonați din Belgrad, Regelui Ro
mâniei" .

Khuen-Hedervary în dietă.
Ședința de la 30 Iunie.

In numărul nostru de ieri am 
semnalat furtuna cea mare ce au 
produs’o declarațiile noului ministru 
president Khuen-Hedervary privitâre 
la proiectele militare. Din chipul 
cum a fost primit Khuen-Hedervary 
și judecând după violența cu care 
a fost tractat tocmai din partea ace
lora cu care încheiase de curând 
faimosul „armistițiu", reiese clar, că 
sârtea ce i-se pregătesce cabinetu
lui Khuen nu e din cele mai bune. 
Der se lăsăm se urmeze raportul 
asupra ședinței-de Marți a dietei:

Introducerea.
Presidentul Apponyi deschide ședința 

și anunță, că br. Geza Fejervary renunță 
la mandat.

' Membrii guvernului întră în cameră. 
Ei sunt primiți cu strigări de „âljen“ în 
drâpta și cu „jivio“ în stânga.

Presidentul face atenți pe deputațl, 
că numai Croații au dreptul de a vorbi 
croațesce în dietă.

Pichler: E o rușine pentru majori
tate, că Tomasici a devenit ministru. Nu
mirea lui Tomasici este o ticăloșie.

Gabânyi: Tomasici să retragă ceea- 
ce a spus aici. (Alusiune la declarația lui 
Tomasici cu privire la pretensiunile ma
ghiare față cu armata).

Pap Zoltan: Hedervary a cădut. — 
Kubik: Tomasici să-și dea dimisia. — 
Presidentul chemă la ordine pe Pap și 
Lengyel — Lengyel: Mulțumesc! Jivio!

Se citesc rescriptele prea înalte pri- 
vitore la demisionarea lui Coloman Szell 
și la numirea lui Khuen Hedervary.

Programul lui Khuen Hedervary.
Contele Carol Khuen-Hedervary 

spune, că vre să comunice camerei depu- 
taților principiile și direcțiile, de cari va 
fi condus guvernul. înainte de tote trebue 
să se restabilescă ordinea constituțională. 
Greutățile ce s’au ivit în decursul desba- 
terei proiectului de recruți formeză punc
tul de mânecare a întreruperii desbate- 
rilor. Din punct de vedere parlamentar nu 
pote recunosce de corectă și îndreptățită 
procederea de a-se impiedeca valid'tarea 
voinței majorității...

Ugron G.: Nu voința majorității, ci 
voința țării este hotărîtore. Majoritatea je 
nimic, țâra e totul.

Kubik B: Prima e națiunea, apoi ur- 
meză majoritatea.

Khuen Hedervary: A trebuit să se 
caute modalitatea, care să facă să eșim 
cât mai curend din acestă situațiune. Tim
pul e înaintat. E deci în interesul statu
lui, ca desbaterea acestui proiect de 
lege se se suspendeze de ocamdată. 
(Sgomot îndelungat; mișcare și strigări în 
drepta: de-ocamdată.)

Pap Zoltan: Stăm strălucit!
Hollo L.: Noi să vă scotem din 

cursă?
Barabas B.: Suntem trași pe sfâră, 

d-le ministru president, o se ne seim 
ajuta. (Mare sgomot în stânga estremă.)

Presidentul: Rog liniște. Să ascultați 
mai întâi pe orator, apoi să vă faceți ob
servările.

Barabas B.: D-l ministru president 
să pâte duce acolo de unde a venit.

Polonyi G.: Asta e călcarea cuvân
tului.

Barabas B..-Ne-a tras pe sfâră, da, ne-a 
tras pe sforă.

Presidentul: Rog liniște.
Mezossy B.: Și-a călcat cuventull 

(Mare sgomot în stânga estremă.)

Presidentul chemă la ordine pe mai 
mulți deputațl din partidul independist.

Leszkay: G’un om, care-și calcă cu
vântul, nu stăm de vorbă.

Krasznay F.: Alt-ceva ni-a spus nouă 
(Strigări în stânga estremă: Ne-a înșelați') 

Leszkay: Permis este a minți?
Presidentul: Rog să ascultați pe 

orator.
Pay: Nu putem discuta cu cel ce 

o începe cu minciuna. Ne-a tras pe sfâră.
Presidentul spune, că decă nici pe el 

nu vor să-l asculte, atunci nu răspunde 
de menținerea ordinei parlamentare.

Kubik B.: Nu suntem obicinuit! cu 
călcarea cuvântului.

Presidentul: Rog să fiți linștițî, căci 
la din contră void aplica măsurile la 
cari îmi dau drept regulamentul ca
merei.

Khuen Hedervary: Să nu continuăm 
desbaterea proiectului (militar)până când 
nu se va revisui legea despre organisarea 
armatei. (Vii aprobări în drepta. Contele 
Andrassy T.: Se vă fie rușine. Kubik să și 
ceră scuse!)

Hollo L.: Pace va fi numai cu prețul 
concesiunilor, altfel nu.

Khuen-Hedervary,.-. căci legea mili
tară definitivă și de altfel va cuprinde 
sporirea contingentului, așa cum s’a cerut 
prin proiectul actual. Guvernul în intere
sul apărării țări, nu pote renunța la prin
cipiul necesității sporirei contingentului de 
recruți.... și numai de ocamdată pentru 
acest an renunță la acestă sporire. Guver
nul va cere, deci, pentru auul acesta con
tingentul de recruți în proporția de până 
acum. In urma acesta dispare piedeca, ce 
s’a pus desbaterilor regulate în cameră și 
acum în primul rând...

Ugron G.: Decă va fi și limba de co
mandă maghiară.

Khuen-Hedervary... putem să des- 
batem indemnitatea financiară, prin ceea- 
ce se face sfîrșit stării înafară de lege. 
Apoi trebue să ne îngrijim de a da cons
fințire legală stării budgetare în afară de 
lege, adecă indemnisarea tuturor cheltue- 
lilor și încassărilor ce s’au făcut în tim
pul oât a durat starea de ex-lex. Vine 
apoi rândul la desbaterea proiectului de 
recruți-, urmeză budgetul pe 1903. Una din 
agendele urgente e desbaterea legilor pac
tului. Ele reclamând timp îndelungat, nu 
vor pute fi desbătute înainte de vacanța 
de vară. Aceste proiecte trebuesc v.otate 
și primite, căci pănă atunci nu va dis
pare nesiguranța ce apasă viâța nâstră 
economică.

După proiectele acestea indicate ca 
absolut necesare, ar fi să urmeze regula
rea salariului funcționarilor, investițiunile 
de stat și eventual proiectul colonisăriloc, 
tocmai așa cași regularea definitivă a valu
tei, situația funcționarilor administrativi etc.

Ținem strîns la basa, care s’a dove
dit în cursul a 35 ani atât de salutară 
(art. de lege XII din 1867). Legea acesta 
cuprinde în sine alianța celor două state 
ale monarchiei, ea dă garanții gradate 
pentru apărarea intereselor țării. Liniștiți 
putem constata, că conducerea afacerilor 
esterne ale monarchiei. (Mare sgomot în 
stânga estremă: Monarchie? Oe avem noi 
cu monarchia? E vorba aici de Ungaria)... 
corespunde intereselor nâstre, întru cât ea 
garanteză pacea, gajul esistenței triplei 
alianțe. Neclintiți vom susține basa acâsta 
și vom împiedeca ori ce tendință îndrep
tată contra ei.

Ugron G: Apoi fugiți dinaintea Mus
calului și Prusului. (Mare sgomot).

Khuen-Hedervary: Comuniunea ar
matei este atât în interesul forței de apă
rare a monarchiei austro-ungare, cât și în 
interesul apărării patriei nâstre cea mai 
bună și mai cdrăsp.undătâre instituțiune; 
vom menținâ-o deci în totă intregitatea 
ei și vom promova disposițiunile, cari 
nici-odată nu se opun intereselor na- 
țiunei...
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Ugron G. Nu vorbi în re&us-uri. 
Spune, ce voiescî adecă?!

Khuen-Hedervary: In numele gu
vernului spun, că declarațiile ce le-a fă
cut guvernul antecesor, cu ocasia desbate- 
rei proiectului de recruți, le susținem și 
noi în totă estensiunea și forma lor...

Hollo L.: Atunci e păcat, că s’a dus 
Coloman Szell.

Khuen-Hedervary: Guvernul, în 
fruntea căruia am norocirea, de a fi, își ba- 
seză activitatea sa, conform tradițiilor 
naționale istorice, pe principiul liberalis
mului.

Ugron G: Tradiția a fost, că Ma
ghiarul fu spânzurat.

Khuen-Hedervary... Menținem pro
gramul fostului guvern și contăm la con
lucrarea întregei camere. Toți vrem bi
nele patriei și de aceea n’așî vrâ ca cu
vintele mele se fie considerate drept 
frase.

Gred a-se servi mai bine scopurile sta
tului maghiar, decă se vor întări Maghiarii, 
cari și în privința istorică au dat timbru 
acestui stat. In Ungaria nu recunoscem 
decât cetățeni maghiari și pe basa legilor 
vom nisui se validităm în tot chipul limba 
maghiară. (Aprobări în drepta. Strigări 
în stânga estremă : Și în armată?) De aici 
însă nu urmeză, ca să aruncăm schinteia 
urei acolo, unde scopul ni-1 putem ajunge 
și prin iubire. Seim, ba presupunem, că 
atunci când stăm pe basa legei, putem 
conta la alipirea cătră stat a tuturor ele
mentelor din țeră. Din contră însă ori-ce 
atentat, ce s'ar face în potriva unității 
țerii, a caracterului ei maghiar politic și 
care devine periculos, îl vom pedepsi. Se 
nu credă nimeni, că interesele cetățenilor 
de limbă nemaghiară pot fi separate de 
interesele Maghiarilor. Legătura istorică 
comună este o forță. Atunci o are și o 
va avă bine orî-cine în țera acesta, când ț 
și Maghiarului îi merge bine; decadența 
Maghiarilor, în mod necesar ar causa și 
decadența celor-lalte elemente.

In raporturile nostre cu Croația, 
guvernul își va da silința a tranșa cât 
mai curând pactul financiar. Pe terenul 
financelor voim se fecem economiile ne
cesare. Ce va trebui statului, vom da și 
garanții, ca se nu sufere creditul seu. Și 
fiind-că vieța de stat reclamă pretensiunl tot 
mai mari, politica nostră financiară și eco
nomică se va îndrepta într’acolo, ca agri
cultura, industria și comerciul să fie 
de-opotrivă împărtășite de ajutorul sta
tului.

încheie cu cuvintele lui Szechenyi: 
Ungaria n’a fost, ci va fi.

Atitudinea partidelor.
Francisc Kosruth (în numele parti

dului 'kossuthist) spune, că discursul-pro- 
gram al primului-ministru n’a fost noro
cos. Gând am avut tratări cu d-1 prim- 
ministru, ni-s’a promis, că va lua de la 
ordinea dilei proiectele militare și n’au se 
mai vie nici-odată în dietă. Acum d-1 prim- 
ministru spune, că numai de-ocamdată le 
ia de la ordinea dilei. Ei bine, îmî țin de 
datorință a declara, că ori când guvernul 
ar veni se ceră țerii dare în sânge mai 
mare și n’ar da în schimb ceea ce numim 
succese naționale, pe noi are să ne găsâscă 
adversarii lui, adversari neclintiți. Nu ni-e 
simpatic d-1 ministru-președinte când ni se 
presentă cum s’a presentat. Guvernul Szell 
n’ar fi fost silit să se retragă, decă i-s’ar 
fi dat lui „concesiunile" ce i-s’au dat lui 
Khuen-Hedervary. Dâcă el ar cundsce 
stările de ia noi, n’ar fi dat un portofoliu 
lui Tomasici, care prin ultima sa vorbire 
în parlament, a produs antipatie. Scopul 
nostru a fost, se scotem țera din ex-lex, 
nu vom jertfi înse, și nu vom ceda nimic. 
Vom pretinde armată independentă ma
ghiară, cu limbă și emblemă maghiară. 
Vom pretinde teritoriu vamal indepen
dent și bancă maghiară. Vom lupta cu 
armele antecesorilor noștri. Cari sunt aceste 
arme, nu voiti spune adî.

Ivarika Oscar (liberal) declară, că 
guvernul pote conta cu siguranță la spri
jinul acestui partid, însă a făcut întreba
re în ce privesce promisiunile, ce s’au dat 
de guvernul trecut referitor la „dorințele 
naționale".

Gontele loan Zichy (în numele par
tidului poporal catolic) declară, că parti
dul seu menținând neatins punctul de pri
vire de pănă acum, va lupta cu deplină 
lealitate contra actualului guvern.

Szederkenyi N. (în numele fracțiunei 
așa numite ugronistă) declară, că partidul 
seu va continua lupta pe basa punctelor 
cunoscute. Nu se mai pot amâna cestiu- 
nile naționale privitore la armată.

*
Tot Marți Khuen-Hedervary și mem

brii cabinetutui seu s’au presentat în 
camera magnaților.

Lupta in partidul independist.
Marți săra pănă târdiu în ndpte 

a fost mare luptă în sfatul clubului inde- 
pendiștilor între aderenții personali ai lui 
Kossuth și între aceia ai lui Barabas. Re- 
sultatul a fost o scisiune în sînul inde- 
pendiștilor.

Kossuth și amicii săi personali die, 
că independiștii trebue să se țină de în
voiala făcută cu Khuen-Hedervary, er 
Barabașii pretind energic continuarea ob- 
strucțiunei.

Mai mulți membrii ai partidului in- 
dependist au fost dilele acestea pe acasă 
și au adus de pe acolo soirea, că alegă
torii lor sunt fdrte indignați, că partidul 
a curmat obstrucțiunea fără concesiuni 
naționale.

La începutul conferenței luă cuvân
tul Kossuth, care a dis între altele, că cu 
greu se mai pote schimba ceva din învo
iala făcută, mai ales după-ce partidul, prin 
retragerea proiectelor militare, a raportat 
un dre-care triumf.

Akos Molnar dice, că dâcă nu-și vor 
ține independiștii cuvântul ce l’au dat lui 
Khuen-Hedervary, nu se va mai afla nici 
un factor politic, care se între în negocieri 
cu partidul independist.

Barabas afirmă, că contele Khuen 
prin declarațiunile ce le-a făcut în ședința 
de Marți, și-a călcat cuventul, căci aceste 
declarații sunt cu totul altele, decât ace
lea, de care a fost vorba în stipulațiunile 
sale cu independiștii. In fața acestei pro- 
cederi, partidul nu se mai pote considera 
legat. Partidul trebue se procedă deci 
energic față cu regimul actual.

Iuliu Justh e de părere, că cuventul 
dat trebue să se țină. Noi când am intrat 
în tratări cu Banul, am sciut, că preten- 
siunile privitdre la înmulțirea contingen
tului armatei se vor presentă erăși, și că 
noi nu le putem amâna, decât cel mult pe 
un an. Așa-dâr nu am fost păcăliți.

Samuel Bakonyi dice, Șcă Banul vre 
se răstdrne art. de lege 30 din 1899, una 
din garanțiile cele mai tari ale legilor 
pactului. Acesta e un atentat direct în 
contra națiunei.

Dr. Francisc Krasnay crede, că mi
nistru-președinte Khuen pote fi constrîns 
a da declarațiuni clare. Dâcă nu ne va 
promite mai multe concesiuni decât Szell, 
atunci și din considerație-cătră acesta nu 
e motiv ea independiștii să aibă o altă 
atitudine față cu Khuen, decât față cu 
Szell. N’avem încredere în împărtășirile 
ce ni-le face contele Khuen cu privire la 
pact. Propune o resoluțiune, prin care se 
cere ca ministru-președinte să dea decla
rații obligătdre relativ la pretensiunile na
ționale: de a se pune regimentele ungare 
sub comanda de oficeri maghiari; de a-se 
introduce limba de comandă maghiară; de 
a-se primi embleme unguresc! deosebite.

Deputății Papp, Sebeș, Putnoky 
vorbiră pentru continuarea luptei.

Forte iritat se ridica apoi Kossuth și 
declară cu părere de rău, că vede, că s’a 
înșelat în părerea partidului și în părerea 
țării. Va trage de aici consecința, demisio
nând ca președinte al, partidului și eșind 
din partid. Ori ce s’ar întâmpla el se va 
țină de cuvânt. „Eu nu mă încred — 
adause el — în acel spirit public al na
țiunei, care ar fi atât de puternic, încât 
triumfător să dea piept cu forța, decă ea 
vine. Eu așa-der nu voesc ca cu numele 
meu se espun țera de a cade pe burtă în 
mod rușinos*

Bela Komjathy și Iuliu Justh, vice- 
presidenții partidului, cari au luat parte 
la negocierile cu Banul, declară că s’ală- 
tură la declarația lui Kossuth.

Se alăturară la ea și Endrey Moritz, 
Putnoky și Akos Molnar.

Kossuth cu cei cinci de mai sus au 
părăsit apoi sala conferenței. La ușe Kos
suth se întdrse încă odată și declară, că 
nu va mai pune piciorul pe pragul clu
bului.

Ceilalți membrii ai partidului răma
seră deplin consternați. Bela Barabas luă 
presidiul și declară, că partidul va lua nu
mai mâne o hotărîre, căci se pare, că e

cas de neînțelegere, lucrul trebue deci cla
rificat.

La propunerea lui Barabas se tri
mise apoi la Kossuth o deputăție de trei 
cu rugarea se reintre în club. Gonferența 
se termină după miedul nopții.

La situație.
Organul partidului poporal „Al- 

kotmany*  publică un articol relativ la 
noua situație politică, din care es- 
tragem următdrele :

„Khuen-Hedervary său mai bine dis
cursul program al lui a fost prima vic
timă a independiștilor revoltați. N’a adus 
isbânde naționale, n’a făcut promisiuni, a 
fost reservat în t<5tă privința, atât în ches
tiile militare cât și în cele economice; în 
dreptul public de la 67 este tot așa de 
intransigent, ca și în liberalism, a venit 
să facă tocmelă, der numai cu partidul 
koșutist s’a învoit, er partidul acesta acum 
după șese dile de beție triumfală, simte 
că-i tras pe sforă. Ori ai da vina lui 
Khuen, ori lui Kossuth, resultatul este 
de-opotrivă : md. Insă si Khuen a greșit, 
căci decă a vrut se între la tocmelă cu 
Francisc Kossuth, atunci trebuia să o facă 
în scris, peotru-că clara pacta, boni amici. 
Atunci nu s’ar pute acusa reciproc, că 
și-au călcat cuvântul, pe când nici vorbă 
nu e de călcarea cuvântului, ci s’a făcut 
în adevăr tragere pe sfdră în sensul, că 
lui Khuen i-au descoperit pretensiunile 
naționale, er el a tăcut, ut consentire vi- 
deatur, er pe Khuen l’a făcut se crâdă 
Kossuth, că el dispune de partidul seu și 
că acesta va observa învoiala nemine con- 
tradicente.

Desamăgirea acum e generală, er 
situația periculosă. Pentru-că nu se pote 
numi în fie-care săptămână un nou guvern 
și decă lui Khuen îi va fi imposibilă gu
vernarea constituțională, așa cum a făgă
duit adecă, că va guverna în spiritul lui 
Szell, în mod legal și constituțional și 
decă se va poticni în ex-lex, ore unde se 
vor mai găsi nouă bărbați curagioși în 
partidul liberal, cari după atâtea fiascuri 
se mai îtidrăsnescă a lua asupra lor gu
vernarea? Noi seim însă pe unul. Acesta 
ar fi Banffy Dezso, care însă nu și-ar 
alege soții în ministeriu dintre aceia, cari 
l’au trântit. El și-a publicat proclama- 
țiunea, în care amenință cu disolvarea 
camerei, cu alegeri ex-lex și formațiune 
nouă de partid. Nu ne spăriem. Nu ne 
mai temem de nici un fel de drac.

S’a pornit discuția asupra progra
mului ministrului președinte. Se pregă- 
tesce o nouă obstrucție, pentru ca se nu 
se pdtă consolida cabinetul lui. Ge va în
treprinde el față cu acestea?...

*
„Egyetertesu organul lui Kossuth, 

vorbind despre conferența partidului 
independist ținută Marți sera după 
expunerea programului lui Khuen- 
Hedervary scrie în fruntea numărului 
seu de Miercuri:

Partidul independist a discutat adi 
cinci <5re în șir chestiunea, decă va trebui 
să se țină de ceea-ce a hotărît acest 
partid, că nu va împedeca votarea indem
nității și a ’contingentului normal, acum 
când ministrul președinte și-a călcat cu
vântul?

Cinci dre a discutat partidul asupra 
discursului program, întrebându-se ce va 
urma după cinci săptămâni, când dis
cursul a desavuat, ce a susținut înainte 
cu cinci <jile ?

Partidul acesta a trecut cu vederea 
lipsa de calități, cari l’ar pute face pe 
Khuen-Hedervary vrednic să guverneze 
țera, dâr călcarea de cuvânt nu o pote 
trece cu vederea... Opinia publică a silit 
partidul independist la luptă desperată... 
Pentru ceea-ce va aduce viitorul, nu va fi 
responsabil acest partid, ci aceia, cari îl 
forțeză la acâstă luptă desperată.

Consultarea de cinci dre pănă acuma 
n’are decât un resultat, anume, că Prun
cise Kossuth și-a dat dimisia din demni
tatea de președinte al partidului. Dimisia 

acesta nu pdte să fie primită. Francisc 
Kossuth trebue să rămână șeful partidului 
în interesul acestuia și în interesul țării.

Nouele proiecte militare.
La încheierea ședinței de Marți noul 

ministru de honvedi Kolozsvary a depus 
pe biroul camerei cele două proiecte mi
litare noue, schimbate acum a treia dră, 
și adecă: 1) Proiectul de lege prin care 
se dispune ca legea militară să mai fie 
ținută în vigore provisoric pănă la finea 
anului 1903. 2i Proiectul de ’lege privitor 
la recrutarea pe anul 1903.

In primul proiect se susțin tdte dis- 
posițiunile legei militare esistente relativ 
la contingentul recruților, dimpreună cu 
celelalte condițiuni pănă la finea anului 
1903. Mai departe se dispune, că pe basa 
recensământului poporal de Ia 1900, țările 
cordnei ungare au să dea 44.076 recruți. 
In fine se <jice:

„Proiectul pentru susținerea întocmai 
și pe mai departe seu pentru schimbarea 
acestui contingent de recruți pentru ar
mata comună și marină, ca și pentru hon- 
vedime, este a se presentă legislațiunei, 
după împrejurările date, pentru dobândi
rea unei nouă stabiliri pe cale constitu
țională înainte de finea anului 1903. Cu 
esecutarea acestei legi e încredințat mi
nistrul de honvedi, care va dispune în 
privința acesta în înțelegere cu ministrul 
comun de răsboiu".

Recrutarea.
Al doilea proiect de lege despre con

tingentul recruților pe 1903 dispune, ca 
obligații la serviciu din clasele de etate a 
celor născuțî în 1882, 1884 și 1880 să fie 
recrutați escepțional în timpul de la 24 
August pănă-la 26 Septemvrie 1903. Con
tingentarea definitivă are să se facă la 
30 Septemvrie, și împărțirea celor recru
tați, la 26 Octomvrie. Legea acesta întră 
în vigore în diua promulgării sale și cu 
esecutarea ei este încredințat ministrul de 
honvedi, care va dispune în înțelegere cu 
ministrul comun de răsboiu.

*
înainte de începerea ședinței de Marți 

a camerei s’au împărțit în tdte colțurile 
stradelor Budapestei nisce foi mici volante, 
pe care era scris cu litere mari:

„Maghiari! Ludovic Kossuth în anul 
1848 a gonit din țeră pe Banul Croației, 
lellacicil Lașul Iellacici a fugit la Viena !

„In anul U903 Francisc Kossuth ni-l’a 
adus pe cap pe trimisul Gamarillei, pe 
Banul Croației.

„Finecuventată fie memoria lui Lu
dovic Kossuth;

„Jivio Francisc Kossuth/"

SOIRILE DILEI.
r

— uiye v.

Români la gimnasiile săsesc!. La 
gimnasiul săsesc din Sighișora au fost în 
anul 1902/903, 236 elevi, între cari 202 
Germani, 19 Români, 15 Maghiari și 1 
Jidov. — La gimnasiul săsesc inferior din 
Sebeș numărul școlarilor a fost 146: 93
Germani, 50 Români și 3 Maghiari.

La gimnasiul de stat din Sibiiu 
au fost anul trecut 526 elevi, între cari 
270 Români 209 Maghiari, 45 Germani, 1 
Slovac. Ore, la acest gimnasiu de stat cu 
majoritatea absolută rotnânescă a elevilor 
se predă limba si literatura română?...

Pretendent la tronul Serbiei. „Fe
tit Bleu" din Bruxela spune: Scrisori 
din Constantinopol arată, că tînărul Milan 
ObrenovicI are deja împrejurul său 2 con
silieri, cari urmăresc de aprope și în fa- 
vorea sa evenimentele din Serbia și cari 
vor formula pretențiile sale de „frate și 
urmaș legitim al defunctului rege Alexan
dru". Primii partisan! ai tinărului Milan 
ObrenovicI cred, că nu le va fi așa de 
greu de a-1 aduce pe tron. Mulți ofițeri, 
vădend, că asasinii lui Alexandru și a 
Dragei nu sunt pedepsiți, ba chiar înain
tați, vor fi gata la timpul oportun a se 
cotorosi de Petre Karagheorghevici prin 
trite mijldcele, spre a trage din crimățace- 
leași foldse.
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Studenți otrăviți. „Brassdi Hirlap“ 
aduce scirea, că 30 studenți din Kecs
kemet, fiind alaltăeri în escursiune la lztș- 
nad, au mâncat sera la un restaurant și 
noptea cu toții s’au îmbolnăvit în mijlocul 
unor simptome de otrăvire. Atât ei, cât și 
doi profesori ai lor au versat de la 12 
ore pănă la 5—6 în continuu. Medicul a 
constatat, că carnea, ce au măncat’o era 
otrăvită. Foia maghiară își esprimă spe
ranța, că acel restaurateur va fi dat afară 
din Tușnad.

Arestarea unui architect. In Bu- 
curesci a fost arestat dilele acestea archi- 
tectul Socolescu, bănuit, că ar 'fi pus foc 
caselor sale, pentru a pute încassa suma 
de asigurare.

0 miie de arestați politici șerbi, 
liberați. In virtutea legei prin care au 
fost amnistiați condamnații politicâ, au 
fost liberați pănă acum o miie de arestați 
între cari și Kresovici, vestitul martor în 
procesul atentatului contra regelui Milan. 
Alaltăeri când regele Petru a visitat în- 
chisorea, Kresovici s’a aruncat în genunchi 
la piciorele lui, cerându-i grația. Regele 
i-a răspuns: „Sunt rege constituțional, prin 
urmare nu pot se grațiez pe cineva decât 
după propunerea ministrului de justiție4* *.  
Kresovici, după ce a fost liberat, a de
clarat unui diarist, că în procesul atenta
tului contra lui Milan, a depus falș din 
îndemnul regelui, care i-a dat și bani, 
promițendu-i de a-1 libera din închisăre 
ceea-ce însă n’a făcut.

*) A se vede n-rul 130 al „Gaz. Tr.“
*) Albrecht Rau: „Harnack, Goethe, D. 

Strauss und L. Feuerbach uber das Wesen des 
Christenthums11 pg. 13 Delitzsch. Editura Wal
ter 1903.

Regimentul serbesc nr. 6 ai cărui 
ofițeri au comis omorurile și care era mai 
înainte al regelui Carol al României, va 
purta numele de Petru.

Catastrofa de la Saragosa. In ca
tastrofa de lângă Saragosa au ars mulți 
•călători sub sfărîmăturile vagonelor. Intre 
aceștia sunt mulțî călugări și călugărițe. 
Podul era lung de 168 de metri. Cinci 
stâlpi ai podului s’au derîmat sub greu
tatea trenului, 18 vagăne au cădut în rîu ; 
alte 7 au rămas la capătul podului. Nu
mai șese căletorî au rămas nevătămați. 
Lucrurile pentru scdterea cadavrelor vor 
dura mai multe dile. Numărul răniților 
în catastrofa de cale ferată de lângă Sa
ragosa este de o sută dece. Mulțî dintre 
ei sunt oribil arși și mutilați și se rogă 
să fie uciși pentru a se pune capăt chi
nurilor ce îndură. -Căldura ce domnesce 
acolo este de 44 de grade și cadavrele 
de sub dărîmături exaleză un miros 
grdznic.

Marș forțat. Sub-locot. loan Dăbu- 
leanu din reg. 5 de roșiori a plecat din 
Craiova alaltăeri la 5 dimineța. Ofițerul a 
■ajuns la T.-Jiu la 7.30 sera, mergând pe 
valea Gilortului; pentru întorcere a între
buințat același timp, însă pe valea Jiului. 
•Călărețul, ca și calul cari au parcurs 240 
chilometri în două dile, sunt sănătoși.

Comunitatea evanghelică din Bu- 
curesci și-a ținut adunarea generală la 
27 Iunie. Obiectul principal al discuțiunilor 
a fost starea critică financiară. La acestă 
adunare s’a raportat, că .imperiul german 
a urcat subvenția anuală de la 8000 mărci 
la 10,500 mărci.

Fecunditate. La Bridgeton, lângă 
Glasgow, nevasta unui lucrător al fabricei 
de oțel, anume Colliugan, a dat nascere 
la patru fete, cari însă n’au trăit decât 
vr’o câteva (5re. Femeia, care are 28 de 
ani, și e măritată de 5'ani, a născut prima 
dătă doi gemeni și după un an alțî doi 
gemeni.

Isprăvile unui anarchist. Se ade- 
veresce, că în casa anarchistului Parmeg- 
giani, s’au găsit la perchisițiunile făcute 
obiecte antice în valore de mai multe 
milidne. Parmeggiani era șeful unei bande 
internaționale de spărgători și a fost 
condamnat în Anglia pentru șantagiu.Era 
cunoscut ca un anarchist feroce. In timpul 
răsboiului greco-turc, s’a încercat să or- 
ganiseze un corp de voluntari.

(Bursă pentru un absolvent de 
ș<-olă comercială superioră. Ministrul 

de comerciu r. u. publică concurs pentru 
o bursă de 1350 corone, care se va acorda 
unui absolvent de academie seu școlă co
mercială superioră cu certificat eminent. 
Concurenții cari s’au distins deja prin studii 
practice în vr’o specialitate și posed cu- 
noscințe de limbi vor fi preferați. Termi- 
nul pentru înaintarea petițiilor 31 Iulie 
a. c. Petițiile sunt a se adresa ministrului 
prin camera de comerciu.

Gramatica română pentru Germani. 
D. Gustav Weigand, profesor de filologia 
română la universitatea din Lipsea a scos 
de sub tipar o gramatică românescă pentru 
Germani, care portă titlul: Praklische Gram- 
matik der rumănischen Sprache von Gustav 
Weigand. — Leipzig. Editor Iohann Am
brosius Barth 1903. Prețul 4.50 mărci.

Evoluțiunea.*)
(Articol final).

V.
Nu pote fi problema mea se scriu 

apologie în acestă serie de articole. Sar
cina acesta o vor lua asupra lor alții mai 
chemați, decât mine. Atâta sciu, că cel-ce 
plecă d’acasă să se înscrie la universitate 
său academie și are în jurul pieptului său 
panțera credinței strămoșescî, nealterată 
prin savantlîcul vr’unui profesor secundar 
de istorie seu sciințele naturale ori prin 
atitudinea titubantă seu ignoranța cate- 
chetului — căci esistă din păcate și de 
aceștia — hipotesele unui Gumplowicz, 
Sonnenberg (Somld) e tutti quanti nu-1 
vor influența câtu-șî de puțin ori cât de 
grandios ar fi aparatul scientific, cu care 
își espun ei teoriile lor sterpe.

Acela însă, care nu duce din familia 
părintescă o asemenea moștenire, ori în 
cursul studiilor secundare s’a lăsat influen
țat de lumina falsă cu care l’au imbibat 
nisce profeso.ri, de cari bîjbăe tote școlile 
din străinătate și din patrie, va duce cu 
sine o inimă accesibilă și susceptibilă pen
tru tote năzbâtiile moderne și pentru un 
asemenea tînăr, expunerile mele, chiar de 
ar fi ele sprijinite cu argumentele cele 
mai convingătore, nu vor ave nici cel 
mai mic efect. Vorba lui Albrecht Rau:

„Wăre der Glaube vorhanden, so 
wiirde dieser ganze gelehrte Apparat 
vollkommen uberfliissig seinu.:|:)

Căci teoria evoluțiunei aduce cu sine 
o îngâmfare fără margini, și tînărul adă
pat de ea își pare, că e un Apollo lumi
nos, care privesce cu milă și dispreț la 
toți cei-ce profeseză teorii contrare, ca la 
nisce găgăuțl întunecați, medievali și re
trograd!.

Ara avut ocasiune se cunosc asemenea 
tineri. Ii găsesc! chiar pe băncile șcdlelor 
secundare și am avut eu însu-mi aseme
nea elevi, cari umblau încă cu pantaloni 
senrți și îi audiai deja bâlbăind despre 
teoria lui Marx asupra valorii și plus va
lorii, despre teoria lui Lassale numită, „le
gea de metal a simbriilor14 (das eherne 
Lohngesetz), despre mijloce de producție, 
capital și proletari și firesce despre... evo
luție.

Sătul pănă la greță de asemenea 
aiurări pe cari le cunosceam în oele mai 
mici detailuri și pe cari dincolo le combă
tusem de pe tribuna de conferențe și cu 
condeiul, am primit cu resignație într’o 
seră espunerile unui tînăr, cu cultură aca
demică, de dincoce, în cari espuneri se 
avîntase la o înălțime olimpică de unde 
declarase tote părerile, contrare părerilor 
lui, de... teorii popesci.

De și căuta să mă sdrobescă cu ae
rul de superioritate, ce și-l dedea, — to
tuși nu m’am speriat așa tare, căci cli- 
șeurile pe cari liceanii din țeră le cunos- 
ceau mult mai esact, tînărul nostru le es- 
punea forte imperfect... și totuși avea ilu- 
sia, că-mi spune cine scie ce revelațiuni.

In inima acestuia învățăturile lui 
Gumplowicz ori Sonnenberg fără în- 
doielă au cădut ca sămînța în pământul 
cel bun.

După ce am arătat pe scurt în nu
mărul trecut, cam în ce ape se scaldă 
profesorul Gumplowicz, va trebui se ară
tăm acum, ce susține profesorul Somlo 
din Oradea, căci dela acesta pornisem.

Din estrasul, ce-1 avem la disposiție 
vedem, că Somlo în conferența cu pricina 
a susținut, că disposițiile codului penal 
ungar, cari pedepsesc cu 2 ani închisdre 
pe cel ce agită contra instituțiunei căsă
toriei, sunt barbare. (Se înțelege, fiind-că 
după teoria evoluționistă a socialiștilor în 
noua ordine de stat, în locul căsătoriei va 
întră amorul liber).

Lucruri barbare sunt de asemenea 
disposițiile codului penal cari apărărăpro- 
prietatea, barbare sunt și pedepsele, cari 
se dicteză asupra celor ce agită contra, 
confesiunilor și claselor.

Școla, dice mai departe Somlo, este 
un isvor nesecat de întristări pentru ori 
ce suflet evoluționist, și ceea ce este mai 
grozav, este faptul, că o însemnată parte 
a instrucției publice este depusă în mânile 
unor popi, cari nu lasă se ajungă decât 
răsfrântă lumina adevărului la ochii tine- 
rimei.

Somlo a mai dis în conferența sa, 
că este un lucru necorect și care trebue 
abrogat, de a se face fundațiuni pentru 
anumite scopuri cu destinațiune perpetuă.

In ce ne privesce pe noi, suntem 
dintre aceia, cari susținem instituția căsă
toriei și proprietatea. Două din gimnasiile 
ndstne stau sub conducerea popilor, er ce
lelalte trei sunt și ele școle confesionale, 
unde profesorii, de și civili, tot în spiritul 
celor două dintâiu instruesc și dau edu- 
cațiune. Avem mai departe numerose fun
dațiuni cu destinațiune perpetuă, pe cari 
le-au făcut omeni pioșî și iubitori de neam, 
și pe cari nu le-am lăsa să ni-le radă evo- 
voluționiștii.

Etă de ce teoriile lui Somlo, care 
este profesor la o academie frecuentată 
în mare parte de tineri români, ne intere- 
seză de aprope și pe noi.

Cumcă Somlo condamnă §-ul 172 din 
codul penal, care a cerut deja atâtea 
jertfe de libertate de la Români, cu acesta 
el nu pote se-i tragă pe sforă decât pe cei 
naivi, deăre-ce este cunoscut, că coreli
gionarii lui Somlo au fost întotdeuna aceia, 
cari au aplaudat întemnițările Românilor 
și decă acuma se revoltă contra acelui 
paragraf, acăsta nu se face pentru ochii 
noștri cei frumoși, ci pentru că numitul 
paragraf se aplică în timpul din urmă — 
și contra socialiștilor.

Ar trebui să recapitulăm încă odată, 
ce dice evoluțiunea despre creațiune, su
flet, creștinism, revelațiune și tot ce nouă 
pănă acuma ne-a fost scump, ca să înțe
legem și mai bine durerea adîncă, ce a 
trebuit să o simță ori ce Român bine cu
getător, când din incidentul cașului Somlo 
o făie românescă și bisericescă a scris la 
loc de frunte următărele cuvinte:

„Ori cât de mult s’ar revolta cei 
cinci profesori de la academia de drep
turi din Oradea-mare pentru principiile 
profesate de colegul lor Somlo, și ori 
cât de bine s’ar pune întrega societate 
maghiară pe ' partea lor — principiile 
evoluționiste rămân totuși adevăruri sta
bilite din partea științei modern'', cari 
prin destituirea prof. Somlo din postul 
ce l ocupă nu pot fi făcute neesistente.

Nu mai avem nimic de dis.
A. P.

Societatea de lectură
„Inocenții! M. Clain.“

(Raportul general despre activitatea ei 
iu anul 1902-1903.)

(Urmare).

2) Membrii societății
a) membrii ordinari:

Membrii ordinari ai societății în de
cursul acestui an au fost toți alumnii semi- 
nariului gr. cat. din Blasiu, — în număr 
de 58.

b) membrii fundatori:

1) f Esc. Sa Dr. I. Vancea, archiepp 
și metropolit; 2) f Esc. Sa Mihail Pavel, 
epp; 3J Esc. Sa Dr. Victor Mihalyi de 
Apșa archiepiscop și metropolit de Alba- 
lulia și Făgăraș; Ilustritatea Sa Dr. Vasile 
Hossu, episcop ; II. Sa Ioan M. Moldovan, 
prelat papal, preposit capitular și membru 
al Academiei Române; 6) j- Alesandru 
Micu, canonic; 7) j- Dr. Alesandru Grama, 
canonic; 8) Reverendissimul S. P. Mateiu, 
canonic; 9) Ilustritatea Sa Iuliu Bardoși, 
inspector școlar în pensiune; 10) f Basi- 
liu Rațiu, fost vicar foraneu și rector se- 
minarial; 11) Stimata ddmnă Iulia Lau- 
rențiii; 12) Stimatul d-n Iulia de Cal- 
murky; 13) Spectatul domn Dr. Todorescu, 
medic militar; 14) Stimatul dn E. Mă
celar, preot pens.; 15) D-l căpitan G. Pe- 
troviciu (România); 16) On. d-n Dr. Elef- 
terescu, prof. (Bucuresci); 17) G. Boeriîi, 
supra-locotenent c. r.; 18) On. d-n Ioachim 
Totoian, preot gr. cat.; 19) Stimata d-nă 
Silvia Handrea; 20) Institutul de credit și 
economii „Patria“ : 21) Institutul de credit 
și economii „EeOP.OiPuF; 22) Institutul de' 
credit și economii ,Arieșanau ; 23. Instit. 
de credit și economii „Mureșana“; 24) 
f Dr. loan Bob, profesor și prefect sem.; 
25) f loan Antoneli, canonic; 26) f Cons
tantin Papfalvi, canonic; 27) f S. Ciaclani; 
28) On. d-n loan Bozac, preot gr. cat.

c) membrii onorari:

1) Ill. Sa Dr. D. Radu, epp ; 2) Ill. 
Sa I. M. Moldovan, prelat papal și prepo
sit capitular; 3) f Alesandru Micu, cano
nic; 4) f Dr. A. Grarna, canonic; 5) 
t G. Blăjanu, prefect; 6) f B. Rațiil 
fost vicar foraneu și rector seminarial; 7) 
Reverendissimul d-n Dr. Victor Szmigelski, 
canonic metropolitan ; 8) Reverendissimul 
d-n Dr. Augustin Bunea, canonic; 9) Re
verendissimul d-n Dr. Isidor Marcu, cano
nic și rector sem.; 10) P. On. d-n Ioan 
German, profesor pens.; 11) M. On. d-n 
Dr. V. Lucaciu, paroch; 12) P. O. domn 
Dr. E. Dăianu, protopop; 13) D-l A. Boca 
Velcherianul; 14) D-l Iuliu Pop; 15) D-l 
Iosif Pop.

d) membrii estra-ordinari:

1) On. d l Vasile Suciu, prefect la ti
pografia sem.; 2) D-l Iacob Munteanu, în
vățător; 3) loan Pușcării!, teolog bienal; 
4) Mihail Demian, teolog bienal; 5) Zacha- 
rie Pop, teolog bienal; 6) Ilariu Viciu, 
teolog bienal.

(Va urma).

Budapesta, 2 Iulie. In ședința de 
adl a dietei Barabas a declarat, că. par
tidul independist va continua lupta contra 
guvernului, decă nu va primi pro
misiuni obligătore de la ministru 
president, că în proiectul militar ce 
se va presenta la tomnă camerei, se 
va cuprinde: limba de comandă ma
ghiară, stindard și emblemă maghiară, 
educație militară maghiară, jurămentul 
armatei pe constituție, isgonireq, imnului 
„Gotterhalte* .

— Dr. A. Vlad s’a anunțat la 
cuvent pentru ședința de mâne.

Budapesta, 2 Iulie. Francisc Kos
suth a declarat delegațiunei, care s’a 
dus se-1 rbge a reveni asupra de- 
misiunei sale, că nu mai primesce se 

fie. presidenlul partidului, der că nu va 
eși din partid.

Budapesta, 2 Iulie, Contele Pe- 
jacevici a fost numit Ban al Croației.

Viena, 2 Iulie. Se crede că îm
păratul nu va primi demisiunea ca
binetului Koerber, dorind că pănă 
la tdmnă se stea la postul seu.

Literatură.
A apărut:

Dr. Daniil P. Barcianu. Viața și 
activitatea lui. De Dr. Petru Șpan. Sibiiu. 
Tiparul tipografiei archidiecesane 1903. 
Prețul 50 filer!.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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S3 pot procura următbrele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

f s lângă portul postai ar?tat, încă 25 bani pentru 
^comandație.)

Scrieri literare pentru popor.
„Carnetul Boșu*,  o interesantă no

velă nihilistă, tradusă din germană de Mo
șul. O broșură de 104 pagini, format octav 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșul*  e cunoscut cetitorilor 
noștri din numSrosele sale lucrări publicate 
în foița diarului Gaz. Trans. Prețul eu 
posta 50 bani.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
porelor 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 postai.

„Castelul din Carp ați* , roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Omșor cu 
o prefață de Dr. Eliă Dătanu. O carte 
forte interesantă, care n’ar trebui să lip- 
sescă de pe masa nici unui Român. — 
Esemplarul broșat ediț. poporală 1 cor. 6<>, 
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 româu, de Simeon Stoica, me
dio pensionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu- 
1 cor. |- 10 b. porto;

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtă datorului de^e 
edate de Wilhelm Niemandz. Aedstă carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„Omul*,  noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Acâstă carte servesce 
ca 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 considerațiuni 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 
vieță“, „Sluga veche“ și „Ianco musican- 
tul.“ Traducere de 1. C. Panțu-, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani5 bani porto.

7. C. Panțu: „In plasă“. „In Baltău. 
„Cale greau. „La Cdde'. „La cârciuma 

lui Tiriplic.“ Schițe din vzdța dela ț4râ. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-]- 
5 bani porto.)

I. O. Panțu: „La terg* , povestire din 
vidța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
ou prețul 16 bani -f- 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 vi Ața 
preoților de (1. Sima Prețul 60 b. -ț- 6 bani 
porto.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. l'opp. Se recomandă 
mai ales pentru cei vr£u să joce teatrul 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după mărie, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome
nesc! și deșertăciunea celor trecătore, de 7. 
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 zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Taina norocului său Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Acăsta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-j-10 b. p.)

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

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

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

Idealul învățătorului român de 7. 
Dariu, 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. Prețu1 2 cor. pentru România 
3 lei plus 20 b. porto).

Li.lice dela Bind, poesii macedo
nene-originale și daeo-române de P. Vulcan, 
<-or. 2 (pi. porto 10 b.)

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

„Imn de urare*  cu două voci, „Hora 
Prahovei*,  „A cădut o rază lină*  cu voce, 
„Pluturaș de nopte*  polcă, „Frunză verde 
mărgărit*  cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii*  cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „Basme Iașene*  vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*,  din opereta 
„Crai nou“ 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Crai nou*  1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 1 Iulie n. 1903

Renta ung. de aur 4”/0...................... 120.90
Renta de corone ung. 4% • • • 99.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 3'/20/0 • 91.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 98.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 31/2°/o • • • 92.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii....................198.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.75
Renta de hârtie austr........................ 100.20
Renta de argint austr......................100 15
Renta de aur austr.............................120.90
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 100.60.
Losurî din 1860................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.20
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 661.50
NapoleondorI................................. 19.05'/2
Mărci imperiale germane .... 117.25
London vista..................................  239.30
Paris vista.................................... 95.22 */ 2
Note italiene..................................... 95.25

Nr. 9376—1903.

Licitațiune de vexare.
In scopul vencțării aprobate de 

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

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

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

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

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

In 14 Iulie 1903, 10 ore a. m. 
se va țină licitațiune publică cu 
oferte la magistratul orășenesc (des
părțământul administrației realități
lor orășenescl), la care se învită 
amatorii de cumpărare.

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

Brassâ, 6 Iunie 1903.
(101,3—3) Magistratul orășenesc.

Pentru
. -v — '

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

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

Cursul pieței Brașov.
Din 2 Iulie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.92 Vend. 18.96
Argint român. 18.80 n 18.92
Napoleond’orL n 19.04 n 19.10
Galbeni n 11.20 n 11.30
Ruble RusescI n 2.53 jj 2.53 */ 2
Mărci germane n 117.10 117.50
Lire turcescl Y> 21.50 n 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101.25
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A. Mureșiar
Brașov, Tergal Siaaflai W. 30.

Acest stabiliment este provefjut cu cele
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot Qj 
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.

CĂRȚILE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJt-TTTTEL
FOI pWodice.

BILETE DE~VISITA
DIFERITE FORMATE.

PROGHAME_ELEGAHTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brasov.

a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de seryiciurt

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Sowv&Cc, in lolă măvi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREfURl-CURENTÎ ȘI DIVERSE 
BILETE DE MORMENTARI. 
se primesc în biuroul

<5
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ABONAMENTE

r.nc

>;

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

$8 Luai . . Se
I1® șes® Haa ... 12 ;

na aa .... 24 ,

Pentru România ?i străinătate: 
' 2P® iîeâ ilual . . . 1© fc. 
; ]p® f®§® Hal 

: aa aa . .

Abonamente la numerele oi data de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria: p Pentru România șî străinătate:

§ aa . . . . 4
?© f®§® HaK . 2
î® t?eâ Hal. . 1

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

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

AdinllMistii'ațhinea.

„GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.

prin


