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Rin causa sfintei serbători <le mâne Marți, 
Nascerea Sf. loan Botezătorui, (parul nu va apărâ 
până Miercuri sera.

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

cordne, pe șese luni 12 corăne, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 

, luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.
Abonarea se pote face mai ușor 

prin mandate poștale.
ADMINISTRAȚIUNEA.

întorsăturile crises.
Crisa cea mare se desfășură des

tul de încet. De când cu căderea 
cabinetului Szell înse ea a pierdut 
monotonia ei și ne aduce în fie-care 
săptămână câte o surprisă. De atunci 
pănă acjî avem de înregistrat trei 
întorsături neașteptate. Mai întâift 
ivirea pe scenă a contelui Stefan 
Tisza și dispariția lui grabnică.; apoi 
primul debut al Banului croat ca 
viitor ministru-președinte, conferen- 
țele lui cu Kossuth și cu comitetul ese- 
cutiv al partidei independiste, înche
ierea armistițiului cu obstrucțiunea 
în schimbul retragerei proiectelor mi
litare cu reservele cunoscute; in fine 
formarea și numirea cabinetului, dis- 
cursul-program al noului ministru- 
președinte, schimbarea radicală a 
disposiției în sînul independiștilor, 
dintre cari partea cea mai mare, din 
victorioși ce se credeau la început, 
se declarară de-odată învinși și înșe- 

' laț! de Banul la învoială, hotărîn- 
I du-se iute și de grabă a continua ob- 
i strucțiunea, ceea ce au și făcut, 
I căci de cinci cțile țin vorbiri lungi 
asupra programului lui Khuen-He- 
dervary și urgiteză împlinirea con
cesiunilor naționale.

De două (țiie crisa parlamentară 
ungurescă a întrat erășl într’o nouă 
fașă, care nu seim ce fel de întor
sătură ne va mai aduce.

Contele Khuen-Hedervary, vă- 
c|ând că învoiela sa cu Kossuth a 
fost clădită pe nisip, deore-ce cu 
tote asigurările, ce i-le-a dat acesta 
că partidul său o va respecta, ob- 
strucțiunea n’a încetat, ci e conti
nuată de fracțiunea Barabaș, care 
nu mai vrea să scie de disciplina 
de partid, apoi de fracțiunea Sze- 
derkenyi, precum și de estremii, cari 
stau în afară de partide, s’a decis 
să plece la Viena spre a raporta 
Majestății Sale asupra situației.

Astăcji ministrul-președinte este 
așteptat la Budapesta. Cu ce solie 
a venit el dela Viena? Să se fi de
cis ore a urma esemplul lui Stefan 
Tisza și a-se retrage, văcjănd, că e 
primit cu atâta ură de oposițiune, 
în mânia învoielei ce a încheiat’o 
cu Kossuth, și mai e primit cuneîn- 
credere chiar și de cătră grupurile 
majorității de mai înainte, ori a 
cere dela Majestatea Sa împuterni
cirea ca să potă procede mai ener
gic, bună-oră să încerce a aplica 
regulamentul camerei cu mai mare 
rigore seu să se tolosescă de mijlo
cul, de care se folosesc așa de des 
guvernele nouă din statele constitu
ționale: de a disolva dieta și a face 
nouă alegeri.

S’a vorbit mult în culoarele ca
merei de ultima eventualitate și s’a 
\vorbit c’nn interes atât mai mare, 
cu cât. după principiile constituțio
nale, o disolvare a dietei și orân
duirea de noue alegeri în starea de 
ex-lex, nu ar pută fi privite ca să
vârșite pe basă legală.

Despre contele Khuen se crede, 
că nu va fi prea scrupulos, când va 

vedâ, că nu e alt espedient de a eși 
din încurcătură, și s’a și lățit sgo- 
motul, că, decă nu va înceta curând 
obstrucțiunea, el are de gând a 
aplica chiar peste o săptămână de
cretul de disolvare a dietei, ce l’ar 
ave deja în buzunar.

Afli, mâne vom afla de sigur 
ceva mai positiv despre resultatul 
audienței lui Khuen-Hedervary,

țiiua de ac}I, Luni, a fost aș
teptată cu cea mai mare încordare 
de cercurile parlamentare ungurescl, 
și de aceea, fiind-că aefi se va ținâ 
la clubul independist conferența, ce 
va ave să decidă definitiv asupra 
aortei partidei independiste.

Se scie, că, deși Kossuth a de
misionat din postul de președinte al 
partidului independist, el fu rugat 
să amâne pănă afli decisiunea for
mală definitivă. Acți conferența, la 
care sunt chiemațî toți inriependiștii. 
va aduce hotărîrea finală. E vorba, 
că resboinicii, în frunte cu Barabas, 
cari sunt deciși a continua obstruc
țiunea, pănă ce nu se vor asigura 
concesiunile naționale dorite, să iăsă 
din partid și se formeze partidul ce
lor „curați", cari adecă nu pactâză 
cu Banul și cu Viena.

Intr’aceea crisa ministerială din 
Viena a aflat o soluțiune erășl ne- 
prevecjută, sui generis. Foile din 
Viena asigură, că Dr. Koerber și 
cabinetul său au demisionat din mo
tive mai înalte ale intereselor co
mune dualiste. Concesiunile surprin- 
fietdre, ce s’au făcut Ungurilor în 
cestiunea proiectelor militare, au um
plut de îngrijire ministeriul austriac 
mai ales pentru-că n’a fost întrebat 
și el, când contele Khuenșl a schim
bat de-odată tactica și a renunțat 
la orî-ce înmulțire a contingentului 
recruților, fie și numai sub titlu 
provisor, și s’a învoit a retrage pro
iectele militare numai pe basa ve
chiului contingent de recruți. Dr. 
Koerber ceru ca în viitor să se asculte 
și sfatul guvernului austriac în ces- 
tiuni, ce ating și Austria.

Se vede, că Majestatea Sa a 

consimțit la acâsta cerere, fiind-că a 
decis ca ministeriul să rămână la 
postul seu, și, după o consultare cu 
ministrul de esterne, a mai decis ca 
printr’nn autograf prea înalt cătră 
d-1 Koerber să-i dea acestuia un 
semn de deosebită încredere.

Din minister a eișit numai mi
nistru) Boemiei Dr. Rezek, a căruia 
demisiune, se cjice, stă în legătură 
numai cu cestiunea boemă.

Cine ar pută crede cu tdte as
tea, că crisa din Austria s’a aplanat,, 
când tocmai prin modul resolvirei 
cererei de demisiune a cabinetului 
Koerber, e dovedit, că ceea ce se 
petrece ac}I în Ungaria atinge așa 
de aprope și Austria, și când e sciut, 
că șerpele obstrucțiunei cebice își 
mișcă din nou capul?

Noul Ban al Croației contele 
Teodor Pejacevich a prestat jurămân
tul înaintea Majestății Sale în Viena. 
Contele Teodor Pejacevich e născut Croat. 
Strămoșii săi sunt de origine din Bosnia. 
Înainte cu 200 ani au imigrat în Slavonia. 
Un străbun al Banului a fost fișpan în 
Sirmiu sub Maria Teresia, care a dat tit
lul de conți Pejacevichilor. Petru, unchiul 
actualului Ban, a fost ministru croat, er 
tatăl seu Ladislau mult timp a purtat 
funcția de Ban. Contele Teodor Pejace- 
vich a fost însu-și fișpan în Verocze. Ca
riera politică și’-a început’o ca deputat în 
dieta din Agram, apoi în dieta din Buda
pesta. El făcea parte din partidul național 
guvernamental croat. Numirea lui nu e 
combătută în Croația, care se săturase 
de „fericirile" ce i-le-a adus Khuen-He
dervary.

Crisa partidului kossuthist. Adi, 
Luni, partidul independist kossuthist ține 
o conferență, care va fi de mare impor
tanță pentru viitorul partidului. Diareic 
din Budapesta prevăd o deplină ruptură 
în partid. E posibil, ca majoritatea să ad
mită cunoscutul punct de privire al lui 
Francisc Kossuth, adecă învoiela cu con
tele Khuen. In cașul acesta minoritatea 
(aderenții lui Barabas) va eși din partidul 
kossuthist și dimpreună cu cele-lalte ele-
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Fata ghebosă.
De Henri de Bornier.

I.
In diua de 29 Main 1871, când Pa

risul era încă în flăcări, locotenentul Mar
chand se întorse palid și istovit din luptă 
la casarma Celestin. Aici îl aștepta ne
vasta și copilița lui. Locotenentul însă nu 
se întorcea singur. El ținea în brațe o 
copilă.

— Madeleine — dise el nevestei sale 
— uite, ce-țî aduc dintre baricade. Tot e 
mai bine, decât dăcă ași aduce un glonț 
în corpul meu.

— Ce fel de ființă e asta ou părul 
vîlvoiuși cu fața negră ca o țigancă?

— Am găsit’o pe platoul de la Bel
leville într’o casă pe care bombele o pre- 
făcuseră în ruine; părinții ei, cari trebue 
că erau lucrători, erau uciși, er mititica 
asta era de groză ca eșită din minți. Când 

m’a vecjut, mi-a sărit în brațe și nu mai 
voia să se lase de mine. Decă o lăsam 
acolo, muria de fome ori de frică.

— Bine ai făcut, că ai luat’o cu tine... 
Cum te chiamă copila mea?

— Eulalia Dupin.
— Ce etate ai?
— Sunt de șepte ani.
— Mai aveai pe cineva, afară de ta

tăl tău și de mama ta?
— N’am pe nimeni ddmnă.
Vrei tu să rămâi la noi câte-va dile, 

pănă îți vom găsi undeva vr’un loc?
— Vreu.
Domna Marchand avea inimă bună. 

In câteva minute spăla fata, îi peptănâ 
perul și îi aranja hăinuțele.

— Uite, broscuța! Par’ că nu mai e 
așa urîtă... Ți-e fome?

Eulalia n’a răspuns, căci descoperi 
în casă o fetiță de trei ani, care durmia 
într’un leagăn lângă patul mamei sale.

— Asta-i fiică-niea Luisa, dise ddmna 
Marchand.

— îmi dațî voie s’o sărut? —întrebă 
Eulalia.

— Cum nu!
— La sărutatul Eulaliei mica Luisă 

se deșteptă și se uita cu mirare la fata 
streină.

— Tu frumușico! guguria mititica, și 
cu degetele ei trandafirii desmierda fața 
palidă a nenerocitei fete.

Bubuiturile tunurilor se audiau din 
depărtare.

II.
A doua di Marchand și nevasta lui 

au pornit să caute un orfelinat, unde se 
plaseze pe sermana victimă a răsboiului 
civil. Mult timp au umblat ei căutând și 
resultatul părea fdrte îndoios.

Intr’aceea Eulalia și Luisa se jucau 
împreună în bună armonie, încât credeai 
că sunt nisce soridre. Eulalia grijiade mi
tica și era din cale afară fericită, că pu
tea să spele și se îmbrace pe soriora sa, 
pe care a căpătat’o așa pe neașteptate.

într’o di ddmna Marchand primesce 
o scrisore din provincie, o scrisdre pe care 

o arătă numai decât bărbatului său. Eu
lalia se juca tocmai cu Luisa.

— Sărmană Eulalie — (jisemama— 
am găsit ceea ce căutam pentru tine, am 
găsit un orfelinat în apropiere de orașul 
Tours, unde se vor îngriji de viitorul tău. 
Peste o oră o să vină să te ia. Să-mi pro- 
miți, că vei fi tot așa de cuminte cum ai 
fost și la noi.

Eulalia rămase nemișcată, ca și cum 
n’ar fi înțeles nimic, numai buzele îi svîc- 
niau, er din ochi îi curgeau lacremi ca 
bobul. Der Luisa, care audise cuvintele 
mamei sale, își dădu brațele pe după gâ
tul Eulaliei și (fise:

— Mamă, mamă, nu mi-o luați... mie 
mi-e dragă Eulalia și vreu să rămână aici.

Nu sciu care filosof a dis: „Tirănia 
adesea e ocrotitdre". Tirănia micei Luisa 
era fără îndoială ocrotitdre pentru Eulalia 
și nu i-au trebuit multe rugăminți și la
crimi, ca să-i câștige causa.

— Ei și ce-ar fi, dise locotenentul, 
decă am ține-o!

(Va urma.) 
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mente răsboinice (cei înafară de partid și 
fracțiunea disă ugronistă condusă de Sze- 
derkenyi) va continua obstrucțiunea.

„Alkotmany" spune, că numărul ce
lor carî țin necondiționat la Francisc 
Kossuth, este de 30. Barabas-ii ar fi 33, 
er nu 42 cura s’a dis. In ultimele (file 
samsarii lui Kossuth au atras în partea 
acestuia pe câți-va dintre aderenții lui 
Barabas, așa că proporția numerică este 
cam aceeași în ambele fracțiuni.

Ca un moment psichologic amintim, 
că „Magyar Szd" pdrtă o luptă turbată 
contra lui Francisc Kossuth. II numesce 
consequent trădător. Intr’un număr mai 
recent „Magyar Sz<5“ scrie la adresa lui 
Kossuth: „Deca este adevărat, că cine-va 
și.acum și-a dat cuvântul Banului croat, 
că va trada patria, atunci pote să urmeze 
esemplul unuia (contele Teleki Ladislau): 
se se împusce*.

Un resunet
la strigătul de alarmă din Timișora. 

I.

D-l advocat Emanuil Ungureanu. 
are marele merit, de a fi dat cel 
dintâiii strigătul de alarmă despre 
desmoștenirea în massă a Români
lor din părțile bănățene-ungurene, 
din pămentul cel mai mănos: comi
tatele Timiș, Torontal, Arad etc. Nu 
credem, că la adunările Associațiu- 
nei, ori a despărțămintelor ei, se se 
fi. espus vre-odată atât de bine ne
voile și scăderile, ce bântue poporul 
român din diversele regiuni ale n6s- 
tre, ca în cea de la Mehala (Timi- 
șoră) ținută la 14 Iunie a. c. Acesta 
espunere contrasteză forte mult cu 
imnurile de laudă și beatitudine ce 
eram obicinuit! se le aucțim la atari 
conveniri colegiale și naționale. Ar 
merita deci se fie tipărită și trimisă 
gratuit fie-cărei comune și scdle 
românesc! în parte și afișată pe ușa 
școlei biserice! și a șalelor de lec
tură în ochii poporului, ca se se 
deștepte odată din somnul cel de morte, 
se-ș! cundscă defectele și pericolele 
ce-1 înconjoră cjilnic și să lupte ne
contenit contra lor.

încântați de progresul îmbucu
rător al „ Albinei “ și al câtor-va 
bănci mar! naționale și de înmulți
rea netam-nesam a celor mici, cari 
din dividendele lor grase aruncă 
câte-va fărîmituri și pe terenul cul- 
turei naționale, eram alintați de 
ideia, că întreg neamul românesc din 
Ungaria și Transilvania este în de
plin progres și față de tbte națiu
nile conlocuitore egal de espansiv. 
Der semnele despre contrarul nu lip- 
siau și numai cel ce nu voia se le 
vadă, sâu avea motiv se le tăinuăscă, 
nu le vedea.

Streinii ne vorbeau deja de mult 
despre cutropirea și espropierea în 
massă a Românilor de cătră Șvab! 
în părțile bănățene-ungurene — și 
-Șvabii progresăză numeric altfel, de
cât conlocuitorii noștri sași, așa că în 
urma cutropirei germane, satele româ
nesc! ori mixte își pierd în scurtă vre
me, caracterul lor românesc și Româ
nul se pierde, ori trebue se ia lumea în 
cap. Apoi diferitele recensăminte și 
statistice oficiale au dat tot-deuna 
date neîndoiose despre starea pre
cară a poporului român: mortalita
tea mai mare, enormă chiar la copiii 
mici, față de nascerile destul de nu
merose, din causa ignoranței și a ne- 
îngrijirei lor, apoi morbiditatea și mor
talitatea mai mare, din causa hranei 
prea puțin substanțidse și insuficiente 
— provenite din causa ținerei prea 
multor posturi a mulțimei de sărbă
tori creștine și păgâne; — apoi cu 
agricultura primitivă, vite puține și 
de mai puțină valdre între tbte, din 
țâră, etc. etc. Școle de agricultură 
și instrucție technică românesc! și 
în limba țăranului român, ca în 
palmă; — elevii români la șcâlele 

profesionale și de agricultură ale 
statului de tot rari, încât pe absol
venții lor român! în total îi poți nu
măra pe degete. Mișcare culturală 
social-economică aprâpe zero. Ba 
chiar și studiul agriculturei la semi
narele și preparandiile diecesane abia 
esistă după nume și este predată de 
6meni puțin pregătiți pentru aceste 
ramure. De aci și preoții și învăță
torii noștri ies prea puțin pregătiți 
în cestiunile economice și sociale, 
unde ar trebui să fie tocmai contra
riul, — având și ei, din agricultură și 
după popor să trâiescă.

Și totuși Beiușul are un vast 
domeniu la disposiție de vr’o 130 
mii jugâre, Blașiul posede domeniul 
metropolitan și v’o alte 8—10 do
menii fundaționale în apropiere. In 
ce privesce Sibiiul, deja metro- 
polit Șaguna voia să înființeze 
preparandia la Avrig, în casele și 
parcul lui Bruckentbal, cu deosebire 
pentru îndrumarea elevilor în studiul 
agriculturei sistematice; la Brașov 
Eforia școlelor române posede gră
dini și stupini proprii, pe car! le 
arendeză. Să fie ore la aceste insti- 
tuțiuni și centre de cultură româ- 
nescă, cu atâtea fundațiun! publice 
românesc!, atât de greu seu chiar 
peste putință de a înființa și între
țină pe lângă fie-care din ele o mică 
economie țărănăscă cu vr’o 3 —10 
jughăre cu câmp de esperiențe, vite, 
unelte sistematice, cari măcar în 
orele de recreație și la cjile mari să 
intereseze pe elevi și părinții lor, 
când vin se-i cerceteze? Profesorul 
agronom de meserie, de sigur ar 
sci să deștepte interesul și al elevi
lor și al publicului visitător mai 
bine, decât cel luat de la alte spe
cialități și împrovisat in agronom. 
Și chiar decă ar lipsi aceștia, la con
ferirea de stipendii din fundațiunile 
Gfozsdu, ale Blașiului, Asociațiunei 
etc. ar fi greu de a da câte-va sti
pendii pentru aceștia, car! sunt mai 
ușor de plasat acasă în atingere ne
mijlocită cu poporul? Câți compta- 
bili bun! avem, câți agronomi, eco
nomiști și statisticieni din sînul nos
tru, ori că aceștia sunt de mai pu
țină importanță pentru progresul 
nemului, decât filologii, advocații, 
inginerii de poduri și soșele, inginerii 
de mine etc. etc. ?

La Asociațiune, în adunarea de 
la Făgăraș s’a decis a se tipări și 
sprijini cărți economice pentru po
por. Ei bine, ce s’a publicat pănă 
acum sunt numai povești și cărți 
morale. Pentru sprijinirea unor lu
crări economice seriose, car! să fie 
la înălțimea cerințelor și progresului 
timpului modern, nu sunt parale și 
ele sunt prea scumpe Acum Aso- 
ciațiunea este cu totul absorbită cu 
ridicarea palatului casei naționale la 
Sibiiu.

„Asociațrunea" în Baia-mare.
(Convocare).

In sensul §§-lor 23 și 26 din 
statute, membrii „Asociațiunii pen
tru literatura română și cultura po
porului român“ se convocă în adu
nare generală ordinară la Baia- 
mare pe cfil0!0 9 și 10 August st. n. 
1903.

Programul adunării este:

Ședința primă.
Duminecă în 9 August st. n. 1903, la orele

11 înainte de amidi.
Ordinea de di:

1) Deschiderea adunării ge
nerale.

2) Constatarea delegaților pre- 
senți.

3) Raportul despre activitatea 
comitetului central în anul 1902.

4) Alegerea comisiunilor: a) pen

tru esaminarea raportului general; 
pentru esaminarea socotelilor pe 

anul 1902 și a proiectului de bud
get pe anul 1904; c) pentru înscrie
rea de membri.

5) Propuneri eventuale.

La orele 5 după amedi ședința festivă 
a secțiunilor sciințifice-literare.

Ședința a doua.
Luni în 10 August st. n. 1903, la orele 

10 înainte de amiadi.
(Ordinea de di:

1) Raportul comisiunilor.
2) Fixarea locului pentru pro

xima adunare generală.
3) Disposițiun! pentru verifica

rea proceselor verbale.
4) închiderea adunării generale.
Se observă, că eventualele propuneri 

au se fie presentate în scris presidiului 
Asociațiunii (in Sibiiu, Strada Morii 
Nr. 8), cu 8 cțile înainte de adunarea 
generală.

Sibiiu, din ședința comitetu
lui central al „Asociațiunii pentru 
literatura română și cultura poporu
lui român1', ținută la 3 Iulie 1903. 
losif. St. Șuluțu, m. p. Dr. llie Beu, m. p. 

vice-president. secretar II.

Din dieta ungară.
In dieta din Budapesta se urmeză 

de-o săptămână desbaterea asupra progra
mului primului ministru Khuen-Hedervary. 
Se înscriu la cuvânt număroși deputați 
din oposiție. Desbaterea s’a pus din par
tea celor cu pretensiunile și concesiunile 
naționale, pe-o basă fdrte largă și cu ca
racter pronunțat obstructionist.

In ședința de Sâmbătă a vorbit nu
mai un deputat: Ladislau Okolicsanyi, 
care a atacat cu mare aparat programul 
lui Khuen. El a început prin a polemisa 
cu Hieronymi, care apărase într’o ședință 
premergetăre programul primului mi
nistru.

Intrând în meritul discursului, Okolicsa
nyi spune, că nu este esclus, că precum în 
Croația Khuen-Hedervary a făcut prin vio
lențele lui se se nască ura Croaților con
tra Maghiarilor, așa va face în Ungaria, 
se se nască ura naționalităților contra 
Maghiarilor. Programul lui Khuen nu e 
un program politic, ci numai un program 
de muncă. Tot ce este nou în el, e rău. 
Ministrul-president nu s’a pronunțat asu
pra a numărdse cestiunl. N’a spus nimic 
despre reforma administrației, nu și-a dat 
o părere despre autonomia catolică, deși 
guvernare adevărat liberală nu va fi în 
Ungaria, cât timp nu e regulată autono
mia catolică.

Noi cerem un program sincer, franc. 
Așteptăm de la el să declare, decă voesce 
să dea „națiunei" și se introducă în faptă 
drepturile ce le are ea în armată, în urma 
suveranității de stat? Vrem să seim, decă 
suntem stat ori nu, decă suntem orî nu 
suntem națiune? (Beothy: Seu națio
nalitate?) Decă suntem stat și națiune, 
atunci trebue să avem și armată și atunci 
armata acesta trebue să fie una cu noi în 
instituții și în limbă.

întrebarea e — 'continuă oratorul — 
că ce fel de modalitate și-a ales d-l mi- 
nistru-president pentru descurcătură ? Con
vins est.e el, că nu va pute se comită o 
gravă atingere a constituției a<ji, sub 
domnia Maiestății Sale? Convins este, că 
fără budget și îndemnisare este imposibilă 
disolvarea camerei? Căci decă s’ar întâm
pla acesta, ar urma încurcături și turbu- 
rări mai mari, de cum au fost pană acum. 
Prin urmare unica modalitate de descur
cătură este, ca pe basa unei autorisații 
guvernul să se adreseze națiunei și să-i 
ceră o decisiune.

Decă s’ar disolva camera și s’ar face 
alegeri, cei mai mulți deputați ar primi 
mandate numai în cașul când ar promite 
alegătorilor, că vor pretinde drepturi na
ționale în armată și vor respinge ori-ce 
sporire a contingentului de recruți. Acesta, 

firesce, decă alegerile ar fi curate. Decă 
alegerile s’ar face prin abusuri și ilegali
tăți, se păte, că oposiția ar scăde în nu
măr, în dietă vor întră totuși atâtea forțe, 
cari să împiedece răsturnarea constituției 
țării și călcarea drepturilor. După ast-fel 
de alegeri, oposiția ar fi în drept de a 
împiedeca funcționarea parlamentului.

Propune, ca dieta să dea vot de ne
încredere guvernului actual.

De ce a demisionat Fr. Kossuth?
In numărul de la 5 Iulie al diarului 

„Egyetertes", Francisc Kossuth publică un 
prim articol, întitulat: „De ce am demi
sionat ?“

Articolul și-l introduce dicând, că nu 
luptă pentru popularitate, ci pentru patrie. 
Popularitatea numai atunci valorâză pentru 
el ceva, decă ea îi dă forță pentru a-și servi 
patria, și decă popularitatea i-ar cere fapte, 
cari strică patriei, nu-i trebuesce. Se plânge 
apoi, că e calomniat, er calomnia e o armă 
repulsivă, „căci cel ce voesce se ucidă pe 
cineva moralicesce, este tot așa un asa
sin, ca și acela, care ia vieța cuiva11... Ata
curile ce s’au îndreptat contra personei și 
activității sale, și-au avut — (jice Kos
suth — efectul în multe locuri; ecoul din 
provincie a sguduit partidul înăuntru, căci 
nu fie-care se încrede în victoria dreptății, 
der mulți se tem de calomnie. In privința 
acâsta aduce și esemple. Așa, unul din 
fruntașii partidului a ținut în timp de cinci 
(file două discursuri, cari se contradic : unul 
înainte de a prinde calomniile, altul după 
ce acestea și-au făcut efectul.

„Toți — continuă Kossuth — sun
tem înțeleși în aceea, că scopul principal 
al luptei a fost retragerea proiectelor mi
litare. Faptul, că aceste proiecte au fost 
luate de la ordinea dilei și în locul lor 
s’au pus proiectele regulare privitore la 
contingentul de recruți, este egal cu re
tragerea, asta nu se pdte restălmăci... Cu
rând însă din victorie a devenit desas- 
tru. Partidul victorios e destrămat de blăs- 
tămul maghiar strămoșesc, de neunire, 
calomnie, invidiei... Am raportat fidel 
partidului, cu toții împreună. Partidul 
unanim ne-a aprobat procederea, și-a în- 
sușit’o și ne-a votat mulțumită, er pe mine 
ro’a însărcinat, ca să comunic în personă 
lui Khuen-Hedervary hotărîrea partidului. 
Contele a întrebat, că pote el se conteze 
la hotărîrea partidului, ca la cuvântul 
unor bărbați? La acesta întrebare eu, ca 
președinte, am răspuns, da! Am crezut, 
că hotărîrea partidului e ca stânca, pe 
care se pdte clădi... Corona a și clădit, a 
clădit guvernul strîmtorat de noi și am 
clădit și eu ca șef al partidului. . . der 
fiind-că eu, ca conducător de partid, m’ain 
înșelat, nu puteam face alt-ceva, decât să 
trag consequențele. Eu, ca president al 
partidului, din încrederea acestui partid, 
mi-am dat cuventuV.. . . Principiul nostru 
este: armata națională maghiară inde- 
pendentă“...

De încheiere Kossuth dă partidului 
sfatul să bage bine de semă, înainte de 
a lua o hotărîre; decă însă a hotărît 
odată, să stea pe lângă hotărîrea lui, „căci 
numai atunci păte să aibă încrederea na- 
țiunei".

Pericolul unui resboiu.
Dâcă e să se dea deplin cre<jăment 

soirilor telegrafice din Balcani, am fi în 
ajunul isbucnirei unui resboiă turco-bulgar.

„Agenția telegrafică bulgară" află, că 
cu tcSte desmințirile Turciei, continuă îngră
mădirea de puternice detașamente de in
fanterie, cavalerie și artilerie la granița 
dinspre Bulgaria.

Soirile venite la Sofia din Salonic, 
Monastir, Ueskueb confirmă mobilisările 
de trupe turcesci, pregătite pentru cam
panie. Dilnic sosesc transporturi de dmeni, 
arme și munițiuni.

Față cu înarmările Turciei, guvernul 
bulgar a luat disposițiun! pentru o mobi- 
lisare urgentă. In districtul Burgas, tru
pele de frontieră au fost deja întărite 
prin chemarea reserviștilor. Se prevede, 
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că întrega linie de frontieră va fi întărită 
paralel cu mișcările și concentrările tru
pelor turcescî. Guvernul bulgar așteptă 
numai să vadă, decă trupele turcescî au 
de scop să sleescă resursele populațiunei 
macedonene, orî că vră se facă o diver
siune prin aruncarea lor în aventuri de 
răsboiu cu Bulgaria.

„Național Zeitung* din Berlin publică 
o scrisdre interesantă din Sofia. Autorul 
scrisorii învinuesce Pdrta și o atacă cu 
violență, pentru-că trimite (filnic trupe 
nouă la granița bulgară. La Harmanli 
stau în tabără 30.000 soldați turci.

Austro-Ungaria și Rusia au dat or
dine representanților lor din Constantino- 
pol, să facă demersuri la Portă în afacerea 
înarmării Turciei.

Pe la Harmanli nu e lăsat să trecă 
granița nici un Bulgar. Cel ce cutâză, to
tuși, a încerca să trăcă granița, e arestat.

Printre Turci, dice diarul amintit, dom- 
nesce o mare sete de răsboifi.

O telegramă din Sofia spune, că în 
districtele de graniță turcesc! terdrea e la 
culme. La casele Bulgarilor se fac mereu 
perchisiții, căutându-se după arme și di
namită. Mulți dmeni au fost arestați.

In vilaetul Monastir și-au făcut apa- 
rițiunea bandele bulgare. La Brejans Al- 
banesii s’au retras după o luptă înde
lungată.

Bandele împrăsciate mai înainte s’au 
recules și s’au concentrat în satul Koste- 
naț, lângă Korje. Turcii i-au împresurat 
și au bombardat cu tunuri satul. Lupta a 
durat o întregă di. Dintre bandele bulgare 
și locuitorii satului au cădut 400, dintre 
Turci 50.

Sciri sensaționale sosesc într’aceea 
despre crudelitățile gendarmeriei turcescî. 
In satul Bogomil, gendarmii turci au chi-' 
nuit pe creștini. Pe talpele piciorelor preo
tului serbesc au bătut potcove. In satul 
Rahova membrii comitetului revoluționar 
au ucis pe preotul grecesc, pe primarul și 
pe alți oficiali ai comunei, fiind-că n’au 
vrut să dea bani și provisii. In Monastir 
dilnic se întâmplă incendii. La Smerdis 
au cădut luna trecută 360 locuitori, 60 
Bulgari și 120 soldați Turci într’o mare 
luptă.SOIRILE D1LE1.r

— 23 Iunie v.

Esamenul de gimnastică al ele
vilor români din Brașov. Elevii de la 
gimnasiul, școla reală și șcdla comercială 
superidră română din Brașov au avut eri 
în 5 Iunie la orele 6 p. m. esamenul de 
gimnastică pe terenul destinat pentru 
acest scop. Acest esamen ni-a oferit un 
spectacol din cele mai fruraose și numă- 
rosui și distinsul public, care a venit să 
asiste la producțiunile tinerilor noștri, a 
acoperit cu aplause furtunose escelentele 
prestațiuni ale elevilor. Esamenul s’a în
ceput cu eserciții libere esecutate la co
manda d-lui profesor de gimnastică Petru 
Roșea cu o precisiune remarcabilă. După 
acesta au urmat esercițiile la aparate, cari 
au fost urmărite de public cu viuă aten
țiune și des aplaudate. Ultimul punct a 
fost esercițiul la bară și paralele esecutat 
de vr’o (jece elevi dintre cei mai distoinici. 
Dibăcia, siguranța și eleganța cu care s’au 
esecutat singuraticele puncte au stors ad
mirația generală. In tot timpul esamenului 
musica militară a regimentului de infan
terie Nr. 50 a esecutat diferite piese na
ționale. La sfârșit d-1 director V. Onițiu 
a ținut în discurs în care a relevat im
portanța gimnasticei și a declarat, că 
grăție spriginului dat de public (esamenul 
s’a ținut atât anul trecut cât și anul acesta 
cu un modest entree) anul acesta s’au 
putut acorda două premii. Aceste premii, 
un orologiu de argint cu lanț și un inel 
de aur au fost distribuite imediat elevilor 
Vlaicu d<n cl. VII a gimnasiului și Or- 
ghidan absolvent al șcdlei comerciale.

Esamenul de maturitate în Nă- 
Seud. In dilele de Mercur!, Joi, Vineri și 
Sâmbătă (24, 25, 26 și 27 Iunie) s’a făcut 
■esamenul de maturitate la gimnasiul su

perior fundațional din Năsăud sub presi- 
diul comisarului guvernial Alexiu Kuncz, 
directorul suprem al districtului Glușiă, și 
în asistența d-lui protopop președinte al 
fondurilor grănițerescî Gerasim Domide și 
a d-lui vicar C. J)eac. Resultatul final e 
următorul: Din 43, câți au fost înscriși la 
începutul anului, 6 au fost respinși la esa
menul de clasă, 4 din câte un obiect și 2 
de tot. La esamenul scripturistic au fost 
41, cari au fost admiși cu toții la 
esamenul oral; la acești 41 s’a mai adaus 
unul, care din causă de bdlă nu s’a supus 
anul trecut și 5 corigenți din câte un 
obiect. Au treout esamenul cu bine 10: 
Iacob Iosif Ciuta, Traian Costa, Cornel 
Jurca, Alex. Mihalca, Victor M. Moldovan, 
Iuliu P. Papiu, Romul T. Perian, loan 
Răhăian, Avram Sadean și Mihăilă So- 
meșan; cu suficient 23: Pompeiu Ace- 
lenescu, Ilarion Boț, Alexandru Brumariu, 
Vasilie Buta, Uie Câmpean, Pedro Comes, 
Romul Curta, loan Felea, Demetriu Giur- 
giuca, loan Iancu, Teodor Lengyel, Pavel 
Magdescu, Vasile Maximinean, Ariton Mi- 
gea, Gavrilă Mircea, George Pop, Traian 
Pop, Isidor P. Pop, Carol Schottl, Stefan 
Sperchez, Vasile Sândean, Luca Feldrihan 
și Nicolae Chicomban. Au fost îndrumați 
din câte un obiect la repețirea esamenului 
din acel obiect în luna Septemvrie 6 și 
2 la repețirea esamenului întreg de ma
turitate. Corigenții toți și-au cores nota. 
(„Rev. Bistr.44)

Pentru iuriștii absolvenți. Lucrările 
privitdre la reforma procedurei penale mi
litare sunt, conform inforraațiunilor cele 
avem terminate, și se crede, că proiectele 
guvernelor vor fi presentate în tdmna 
anului curent, parlamentelor spre desba- 
tere. Reforma acesta va aduce cu sine o 
înmulțire însemnată a auditorilor militari, 
er administrația armatei — după cum 
reiese din concursul publicat în foia de 
ordinațiuni Nr. 17 de la 25/4 1903 -• a 
pus pentru anul viitor în vedere o însem
nată înmulțire a ajutorelor normate pe an 
cu suma de 1600 corone, pentru a obțină 
în corpul ofițeresc a auditorilor o sucres- 
cență corăspundătdre. La practica de audi
torial să admit astfel de oficeri, oficianți 
militari, cădeți s’au cadeți-aspiranți în re- 
servă, cari au terminat studiile iuridice și 
pot produce atestatul despre depunerea 
esamenului de stat iuridic. Detaiurile pri
vitdre la forma și instruirea petițiilor pen
tru admitere se înșiră în statutele organice 
pentru auditoriat; acei petențî, cari posed 
limba maghiară, croată seu română, vor 
fi în deosebi luați în considerare la admi
tere. E de sperat, că tinerii noștri iuriștî 
vor profita de acestă ocasiune și în ve
derea șanselor favorabile împreunate cu 
acesta carieră, se vor anunța la auditoriat.

Incheiarea anului școlar cu elevii 
și elevele de la șcdlele primare gr. or. 
române din Brașov s’a făcut eri, Dumi
necă înainte de amiadi. Frumosa festi
vitate presidiată de părintele Dr. V. Saftu 
a avut loc în sala cea mare a gimnasiului 
nostru. Lipsindu-ne pentru numărul de 
a<ji spațiul, vom reveni în numărul viitor 
asupra acestei festivități, la care a asistat 
un public forte numâros din tdte straturile 
societății nostre.

Avis. Consacrarea noului episcop 
al diecesei .Lugoșului, II. Sa Dr. Vasilie 
Hossu, contrar soirilor de pănă acum, nu 
se va face la 12 Iulie n. S’a amânat din 
cause neprevedute.

La gimnasiul rom. cat. (piarist) din 
Clușiu în a. școl. 1902—3 au fost 431 șco
lari. Dintre aceștia 99 sciu vorbi și româ- 
nesce. Român, gr. cat. au fost 57, gr. or. 
12. Cu totul Români 69. Eminenți au fost 
32. între cari 2 Români: Petru Roșea în 
cl. VII, și Liviu llea în cl. II. Calculi ne- 
suficienți au avut 107 inși, aprdpe 25°/0.

Un compositor român - „poet" 
maghiar. Un amic ne scrie: „In „Des ăs 
Videke“, o fițuică) săptămânală obscură, 
editată de un ovreu, a apărut la 27 Iunie 
o poesie ciudată, căreia autorul îi dă titlul 
„Ba capo*. „Poetul își descrie în patru 
strofe „amorul14 său, împestrițându-șî pro
ductul cu termini musical), ca amo
roso, soto voce, feroce, pausa, discanto 
etc. Nu discut valdrea poetică a produc
tului acestuia banal, al cărui substrat este 

pe cât de vechiu, pe atât de îmblătit, 
nici cu păcatele, ce „poetul14, cu tdte că 
este componist, le comite contra ritmului. 
Ași voi numai să aflu, că anume ce fel 
de motive l’au înduplecat pe d-1 Dr. Gui- 
Ielm Șorban, să comită și să publice 
„poesie14 maghiară? L’a înduplecat ore 
motive de complesanță față de societatea 
maghiară în senul căreia pare a se simți 
atât de bine, ori pdte o ambiție „bohâmă14 
l’a sedus să dovedescă Maghiarilor, că 
componistul român, decă voesce, scie să 
devină chiar și poet maghiar, adevărat 
fiind-că „românul este poet născut?14 Eu 
cred însă, cunoscându-I pe d-1 Șorban 
om glumeț și Român pănă în rărunchi, 
că acdstă „poesie14 a „comis’o44 intenționat 
sub presiunea „olâh ravaszsăg“-ul ce-i 
zace în fire, pentru a compromite litera
tura maghiară locală din Deșiu îmbogă- 
țindu-o cu o pdmă pădureță.— Un amic al 
d-lui Dr. Guilelm Șorban, indispus de de
butul lui „Siorbân Vilmos*.

Epidemia sinuciderilor continuă a-și 
culege nenorocitele victime în Brașov. 
Sâmbătă pe la drele 6 p. m. cei ce se 
plimbau pe drumul ce duce de la „Warte44 
spre Stejeriș, pe o colină în apropierea 
grădinei Czell, au vedut două cadavre. 
Unul era al unui bărbat tînăr, care ședea 
mort pe o bancă, dr la piciorele lui olfată 
întinsă pe pământ. Lâncă ei, un revolver. 
Constatându-se identitatea, s’a aflat, că era 
un chelner, care fusese în serviciu la res
taurantul „Casa de tir44, dr fata fusese în 
serviciu în bucătăria aceluiași restaurant. 
Pe nenorocitul sinucigaș îl plânge văduva 
și cinci copii minori.

Esamene.
Esamenul de la școla frobeliană.
Săptămâna trecută a fost săptămâna 

esamenelor. Luni s’au ținut esamenele la 
școla primară română de băieți, Marți la 
șcdla primară română de fete, asistând 
public numeros compus din părinți și 
amici ai șcdlei. Miercuri dimineța între 
orele 10 — 11 a fost esamenul de la șcdla 
frobeliană întreținută de biserica Sf. Ni
colae. Șcdla frobeliană merită totă atențiu 
nea ndstră.

La drele 10 copiii au întrat în sala 
cea mare a gimnasiului, în marș doi câte 
doi cântând „Surori si frați se mergem*. 
Copilașii, cari erau toți curățel îmbrăcați 
și aveau buchete de flori în mână, ofereau 
un spectacol din cele mai drăgălașe. S’a 
mai cântat în marș cântecele: „Primă
vara a sosit* „Mult e dulce și frumosă* și 
altele.

Aranjându-se copiii în două cercuri 
s’a dis rugăciunea de dimineță, s’a numărat 
până la dece, s’au recitat poesidre și s’au 
esecutat diferite eserciții gimnastice cu 
multă precisiune.

Apoi au urmat diferite jocuri de cerc, 
care de care mai drăgălașe.

După esecutarea jocurilor s’au îm
părțit. la copii bombăne și la fetițe câte 
un lucru gata esecutat de ele în cursul 
anului. Apoi copiii în aceeași ordine esem- 
plară în care intraseră la început, au eșit 
din sală cântând în marș cântecul „La 
revedere*.

Părintele Dr. Vasile Saftu, la sfîrși- 
tul esamenului în cuvinte avântate a mul
țumit conducătorei d-na Măriți Popescu. 
n. Bogdan pentru zelul deosebit, ce l’a 
desfășurat și în acest an, ducând la bun 
sfârșit greaua problemă de a instrui micii 
copilași.

Esamenul de la internatul Reuniunei.
Este cunoscut, că reuniunea femei

lor române din Brasov întreține cu mari 
jertfe un internat de fete, care se bpcură 
de un bun și meritat renume între interna
tele nostre.

Miercuri în 1 Iulie n. la drele 3 p. 
m. s’a ținut tot în sala gimnasiului esa
menul cu elevele din internat. Era de 
față comitetul Reuniunei în frunte cu 
zelosa presidentă, d-na Agnes Dușoiu, 
secretarul d-1 profesor Lazar Nastasi dr 
alăturea cu d-na Dușoiu presida părintele 
Dr. V. Saftu.

S’a esaminat din religie, limba și li
teratura română, germană, matematică, is
torie, etc. Răspunsurile date de eleve au 
dovedit solicitudinea deosebită ce s’a dat 
întru instruirea lor.

Dintre declamațiuni s’au remarcat cu 
deosebire poesiile: „Iarna pe uliță14, de 

Goșbuc declamată de d-șora H. Mladin, 
„Regina Ostrogoților“ de Coșbuc decla
mată de d-șora I. Dulan și „Povestea gâș- 
telor14 de d-șdra S. Savu.

După acesta s’au esecutat 3—4 cân
tece sub conducerea d-lui Nicolae Stoi- 
covici.

Părintele Dr. Saftu a ținut la sfârși
tul esamenului o cuvântare în care a 
esprimat mulțumirile sale atât comitetului 
Reuniunei, cât si directorei d-șdra Teclu, 
profesdrei d-na M. Popescu n. Bogdan și 
învățătorului N. Stoicovid.

Esamenul de menaj, croitorie, lucru 
manual etc.

Eri în 5 Iulie la drele 3 p. m. s’a 
ținut esamenul de menaj, croitorie, luoru 
manual la șcdla Reuniunei.

Fiind un timp frumos, esamenul s’a 
ținut în curtea internatului, asistând un 
număros public de dame și domni.

La o masă acoperită cu postav verde 
ocupa loc comitetul reuniunei în frunte 
cu d-na Agnes Dușoiu. Esamenul a fost 
presidat erăși de părintele Saftu.

In mijlocul rondoului, împrejmuit de 
asistenți erau trei mașine de cusut la cari 
elevele cosiau haine și albituri. In cursul 
esamenului s’a croit și lucrat de eleve o 
blusă întrdgă. Elevele răspundeau cu multă 
precisiune la întrebările puse de directdră, 
d-șdra Teclu, asupra teoriei croitului, în
soțind răspunsurile cu desemnuri pe tablă. 
Două sale erau pline de lucrări făcute de 
eleve în cursul anului: albituri multe și 
frumose, rochii, fețe de masă, broderii și 
ajururi admirabile.

După esamenul croitoriei și esame
nul de lucru manual a urmat esamenul 
de menaj, atât teoretic câtși practic. Elevele 
au pregătit diferite mâncări, cu cari a 
fost tratat întreg publicul asistent.

Elevele au esecutat apoi câteva cân
tece sub conducerea d-lui Nicolae Stoi- 
covici.

La sfârșitul esamenului părintele Dr. 
V. Saftu într’un discurs bine simțit a în
demnat elevele, mai ales pe cele absol
vente, ca eșind din institut, să cultive 
mai departe cele învățate aici, să păstreze 
și în vieță alipirea cătră biserică, iubirea 
de limbă și să fie bune menajere, așa cura 
le-a învățât directdră lor, d-șora Carolina 
Teclu. D-1 Dr. Saftu mulțumesce d-nei 
Dușoiu, presidentă, și întregului comitet, 
precum și ddmnei Zoe Petrie, care era de față 
și care este membră zelosă a reuniunei 
de la înființarea ei, adecă mai bine de 
50 ani.

După acdsta s’au împărțit premii ur- 
mătdrelor eleve: Maridra Rusu, EI. Chi
comban, Valeria Todescu, Elena Petric, 
Florica Sturdza, Asinefta Pantelimon, Re- 
veca Roncea, Irina Dulan, Letiția Nemeș, 
Ana Mera, Maria Rusu, Sofia Burdan, Cor
nelia Trifu. Elena Tirbu, Aurelia .Petran, 
Hortensia Mladin, Silvia Savu, Cornâlia 
Iancu.

La esamen a asistat și un țăran cu 
numele Tirbul, care este agricultor în co
muna Batăr, aprdpe de Salonta. El și-a 
adus aici copila, ca să învețe bine româ- 
nesce.ULTIME SCIRI.

Viena, 6 Iulie. Ministrul-preșe- 
dinte Khuen-Hedervary a fost pri
mit eri înainte de amla^I în audiență 
mai lungă de cătră Majestatea Sa. 
După amlac|l Khuen s’a reîntors la 
Budapesta, de6re-ce pe Koerber, că
ruia voia se-i facă o visită, nu l’a 
găsit acasă.

Rema, 5 Iulie. De când cu căl
durile mari, papa a început să slă- 
băscă vecjend cu ochii. Medicul Dr. 
Lapponi a petrecut câte-va nopți în 
în Vatican. ț)iarul oficial al Vatica
nului „Osservatore Romano* nu disi
mulează starea îngrijitore a sf. Pă
rinte. Dr. Lapponi față cu acesta 
declară, că deși starea papei este 
îngrijitore, totuși nu este primejdie 
iminentă.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Deîa „Tipografia A. Mureșîann“ 
din lSra.^ov, 

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

(■e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
;țcdmandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură la șcdla superioră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli
tan din BuourescL Cartea cuprinde patru 
volume:

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

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

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărie și lăptăria, 49 cdle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său or- 
ganisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 corone.

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

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcăla 
principală română din L'lpușul-Ungnresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

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

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac în țără săracău. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor^ său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea viteior“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-j- 6 b. porto).

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
le lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d’n comit. Sibiiului, 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-ț- porto 
20 bani.)

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

d) pentru oficial: salar 1200 cor. 
cinci quinquenale a 100 cor., relut 
de cuartir 240 cor.

Concurențiî la aceste posturi au 
s6 dovedescă:

1) etatea (atestat de botez);
2) moralitatea (atestat dela au

toritatea polițiană);
3) aptitudinea fisică și spirituală 

(atestat medical);
4) cultura de șeblă (atestat școl.);
5) cualîficațiune în socoteli (ate

stat);
6) aplicațiunea de până acum 

(atestat);
7) cunoscința limbilor germână, 

maghiară și română (atestat).
OficianțiI, cari deja se află în 

funcție la casa de amanetare sunt 
dispensați dela producerea acestor 
documente.

Din contră fie care oficiant de
la casa de amanetare, carele com
pel eză la posul de administrator la 
casa de amanetare și carele de pre
sent are dreptul a pretinde se fie 
pensionat cu leafa întreagă după 30 
de ani înplinițl în serviciu, fie care 
die: trebue se alăture pe lângă pe
tiția de concws și o declarație fă
cută în formă de act juridic și de 
înțelesul, că densul pentru cașul când 
ar fi ales de administrator la casa 
de amanetare, atât pentru sine cât 
și pentru membri familiei sale în
dreptățiți la pensiune resignăză de a 
mai putea aspira la drepturile ce i 
le acbrdă capitlul I al statutului de 
pensiune-și că se supune disposițiu- 
nilor statutului de pensionare, cari 
cuprind pensionarea numai după 40 
de ani dă c[^e împliniți în serviciu. 
(Cap- II §).

Posturile de ocupat sunt împre
unate cu obligamentul de a depune 
J cauțiune, iară cauțiunea e egală 
cu salarul de pe un an de cjile; a- 
căsta cauțiune are a se depune îna
inte de depunerea jurământului și 
înainte de intrarea în funcțiune.

Cererile de concurs provefiute 
cu documentele prescrise au a se 
înainta subsemnatului magistrat cel 
mult până in 23 Iulie «. c. 12 ore din cțt

Brasso, 25 Iunie 1903.
1-2,(1021) Magistratul

Pentru

Cursul la bursa din Viena,
Din 4 Iulie n. 1903.

Renta ung. de aur 4(l/0...................... 120.80
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99.40
Impr. căii. fer. ung. în aur - 90.45
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 98.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 3*/2°/0 . . . 92.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii....................198.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.50

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 659.—
NapoleondorI......................................19.04’ .,
Mărci imperiale germane .... 117.30
London vista..................................  239.35
Paris vista.................................... 95 25
Note italiene..................................... 95.25

Cursul pieței Brașov.
Din 5 Iulie n. 1903.

Renta de hârtie austr........................ 100.35
Renta de argint austr..................... 100.30
Renta de aur austr.............................120.95
Rente de corâne austr. 4°/o • . . 100.60
LosurI din 1860.................................. 153.20
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.95

Bancnot rom. Cump. 18.92 Vend. 18.96
Argint român. » 18.80 n 18.90
Napoleond’orl. 19.04 19.10
Galbeni 11.20 11.30
Robie RusescI n 2.53 jj 2.53 */2
Mărci germane 117.— H 117.50
Lire turcescl 21.50 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101.25

Cel mai bine asortat și convenabil Magazin de Coloniale.

G. G. RE NȚ IA,
—” Brașov, Strada Orfanilor nr. 2—3. =—

Am ouore a aduce la cunoscința On. public și în spe
cial Prea stimatei mele clientele, că Illi-a SOSÎt în

MAGAZINUL de COLONIALE:
Cafele de tot felul. — Orezuri cu prețurile cele 

mai convenabile, ca de eogros. — AJwne americane. — 
Noliut crud. — Sardele de Lissa. — Tîri. Scrwmbsi 
sărate și afumate. IfiaRMsâ prospete sărate, fiere negre. 
Deposit de fâahat de Syra cu fisticurl și fără.

StSAW pentru covrigi.
Prepar gratuit salate de țîri Hamsi și Sardele de Lissa, 

ne mai vefiut la Brașov.
Pescărie de tot felul, engros și detail. 

Beuturi spirtuose — Țuică betrână naturală de prune.
Șampanie. — Cognacuri francese.

—— VINURI de Malaga și Sherry, etc. etc.
Cine dureșce se se încredințeze, rog se binevoescă a 

me visita. _ ,,

Pescărie tot zfel-oil-

„SANTENICUM“ 
este un renumit E JL Si X fi W preparat din ierburi medicale 
din Italia căldurosă. S’a introdus acum și în Germania.

Medicament escelent pentru întărirea stomacului eu 
deosebire mijloc preservativ contra suferințelor de stomac, care 
provin din digestiune grea Forte folositor la suferințe de slă
biciune, anemie, dureri de cap și stomac, indisposițil, lipsă de 
apetit (cansat de catar de stomac), constipație, digestiune rea 
și dureri h e m o r o i d al e. io—18.(766,)

Prețul unei sticle fi cor. *<60 hani.
De vîndare se află la farmacia d-lui FRIEDRICH STENNER, la farmacia „la Leu“, 

iii Brașov, și la <1-1 A. W. LINGNER în Sighișora.
Representant general: IFrieflricflft fifiillniontj Budapesta. '.i^S

Nr. 10348-1903.

Concurs.
Pentru ocuparea postului vacant 

de administrator la casa de a- 
manatare, precum și pentru ocupa
rea a celor posturi, cari prin ocupa
rea postului de administrator, even
tual ar putâ deveni în vacanță, pre
cum sunt: postul de cassar la cassa 
de amanetare, postul de îngrijitor al 
zălogelor amanetate și postul de ofi
cial, pentru tâte acestea se e ser ie 
concurs.

a) Emolumentele administrato
rului cassei de amanetare sunt:

salar anual 2000 cor., cinci ada- 
ose de quinquenale a 100 cor., relut 
de cuartir 400 cor ;

&) pentru cassar: salar 1600 cor. 
cinci adause de quinquenale a 100 
cor., relut de cuartir 320 cor.;

c) pentru îngrijitorul zălbgelor 
amanetate: salar 1400 cor., cinci ada- 
ose de quinquenale a 100 cor.; relut 
de cuartir 280 cor.;

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

Informații se pot lua tot acolo 
îndărăt în curte, spre grădină.
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vi (Marca: 2 mineri.)
dela Bergmann & Co. in Dresden și 

Teutschen a/E.
Se capita bucata cu SO hani, 

Ia Teutsch «V Tartier și la farmacia 
lui Roth în Brasov.
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Plecarea și sosirea trenurilor h stat reg. na în Brașol
Valabil ti in fi Mai ia st. na. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8-13 min. s6ra.
IV. Tr. accel. la orele 10’26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5’14 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la bra 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la brele 6’50 sera.

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

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc
Gyimes și Ciuc-Szereda, la 6ra 10.46 min. a. m.

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

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
TI. Trenul mixt la ora 3’44 min. p. m.

III. Trenul u.ixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la bra 6T4 m. dim.

(biumai dela 1 Iunie Dumineca și în serbătorl).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:

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

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren accel. la orele 5’07 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușitt la 6. 2’9 m. p. m,
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

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

II. Trenul mixt, la ora 9’18 min. s6ra.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’41 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
V. Tr. accel. la orele 10’14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim, 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3'20,
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la dra 6’27 m. sera

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

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

III. Trenul mixt la ora 8’18 sera.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la 6ra 8’25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

III. Trenul mixt la ora 6’27 min. sera.
(Are legătură cu Tușnad-Ciuc-Gyitnes.)

IV. Trenul mixt la Arele 10.05 m. s6ra.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


