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ANUL LXVI.

„gazeta- iese în fle-care iji.
Abonamente pentru Austro-Ungaria 
Pe un an 24 cor., pe ș4se luni 

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

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

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
ĂdtiHHirtritftuHra, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiumlt 
sunt a se plăti înainte.
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abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI0.
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 

corâne, pe șese luni 12 corone, 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.

Koerber rămâne.
Le e cunoscută cetitorilor noștri ge- 

nesea scrisbrei autografe împărătesc! 
adresată ministrului-președinte aus
triac Dr. Koerber din incidentul de- 
misiunei sale. Acbsta scrisore era 
adecă se vadă lumina ddei în foia 
oficială din Viena încă de Sâmbătă 
diminâța, ddr publicarea ei a fost 
amânată trei d^e întregi, fiind-că a 
intrevenit primul ministru unguresc 
Khuen-Hedervary pentru modificarea 
textului, ce i-s’a fost dat la început.

Se asigură din tdte părțile, că 
principala causă a demisiunei cabi
netului Koerber fusese nesiguranța 
și nemulțumirea ce l’a cuprins ve- 
cjend, că într’o cestiune atât de 
mare ca aceea a armatei comune 
guvernul austriac n’a fost întrebat 
când s’a dat voie contelui Khuen- 
Hedervary, ca, cedând fie și numai 

„de-ocamdată“ presiunei oposițiunei 
estreme obstrucționiste maghiare, 
se retragă simplu și sans ja$on pro
iectele militare, cari fuseseră deja 
votate de cătră parlamentul din 
Viena.

Ori cum va fi formulat Dr. 
Koerber în cererea de demisiune 
acesta plângere, e învederat, că el 
în fond a cerut dela Majestatea o 
decisiune principiară relativ la afa
cerile comune între Austria și Un
garia, întemeiate pe legea funda
mentală dualistă dela 1867, a cerut 
ca printr’un autograf prea înalt, care 
se fie publicat, să se stabilăscă odată 
pentru tot-deuna, că în tăte cestiu- 
nile privitore la armata comună are 
să fie întrebat înaintea ori-cărei de- 
cisiuni guvernul unguresc nu numai 
ci și guvernul austriac, și că deci- 
siuni unilaterale în genere nu pot fi 
admise.

Era, se asigură, lucru hotărît ca 
Majestatea Sa să se pronunțe în princi
piu asupra acestei cestiun! în scrisărea 
autografă cătră primul ministru 
austriac. A aflat însă contele Khuen 
de acâsta, a alergat iute la Viena 
și — cităm aici cuvintele 4’aru^ui 
„N. fr. Presse" — „acest conte 
Khuen, care abia de vre-o 14 cjile 
stă în fruntea guvernului ungar, deja 
a avut puterea de a împiedeca, ca 
afacerile comune se fie și numai pe 
departe atinse într’un autograf îm
părătesc... De ce să nu potă conține 
un autograf împărătesc, ceea-ce stă 
în legi ? De ce o scrisore preaînaltă, 
adresată lui Coloman Tisza, după de
monstrațiile la monumentul lui Hentzi, 
a putut să discute raporturile cătră 
armata comună și de ce e vătămător 
pentru guvernul unguresc dâcă se 
adreseză un autograf împărătesc 
asupra armatei comune cătră d-1 de 
Koerber?"...

S’a făcut o mare concesiune 

susceptibilității naționale maghiare, 
când s’a eliminat Jdin scrisărea au
tografă tot ce se referea la politica 
maghiară față cu armata imperială; 
se vorbesce întrînsa numai în ge
nere de greutățile, ce predomină 
situațiunea și pun piedec! activității 
guvernului austriac și se 4ice> că 
monarchul are lipsă și în viitor de 
serviciile forte prețiăse ale d-lui 
Koerber.

Așa-dăr cu tot succesul conte
lui Khuen la redactarea autografu
lui împărătesc Koerber rămâne și 
se bucură de „deplina încredere" a 
monarchului.

Cu trite considerațiunile, cu trită 
cruțarea susceptibilităților celor din 
a doua capitală a monarchiei, scri- 
sorea împerătescă a făcut totuși cea 
mai rea impresiune asupra lor.

Coloman Szeli — 4ic ei acuma
— a trebuit să cadă pentru proiec
tele militare, Koerber însă primesce 
de la Majestatea Sa scrisrire auto
grafă, flind-că va mai fi lipsă de el
— în contra nbstră!...

Situația politică parlamentară 
continuă a fi tot încurcată. Lupta în 
dietă contra guvernului urmăză ca și mai 
înainte. Barabas și cu ai săi au organisat 
lupta așa, încât pe timp de dece ora
torii contra programului lui Khuen sunt 
înscriși deja.—Din partidul independist kos- 
suthist iese a<ji unul mâne altul. Der nici 
partidul liberal nu rămâne neatins de fu
ria obstrucționiștilor. Se găsesc și în sînul 
lui elemente malcontente, ca de es. Hack, 
care a părăsit partidul.

In ședința de erl a dietei deputatul 
Barabas luând cuvântul a declarat, că el 
și soții săi vor continua lupta. La ordinea 
de di a vorbit cel dintâiă, deputatul cer
cului Dobra Dr. Aurel Vlad contra pro
gramului ministrului-president. După el 
•RdJ&ay.

Conflictul turco-bulgar. Pdrta a 
trimis ambasadelor otomane din Viena, 
Petersburg și Paris o notă circulară, des- 
mințând aserțiunile din nota bulgară și 
declarând, că Turcia nu este animată de 
nici o tendință resboinică, er pregătirile 
militare ce face la frontieră, tind nu
mai la combaterea bandelor revoluționare 
bulgare.

împăratul cătră Koerber,
Oficiosul „ Wiener Zeitung* pu

blică următorul autograf prea îualt 
adresat ministrului president austriac 
Dr. Koerber:

„Iubite Dr. Koerber! După o chib- 
„zuire temeinică și după cercetarea apro
fundată a căușelor, cari V’au îndemnat 
„să-mi cereți demisiunea d-vdstre si a între- 
„gului ministeriu, nu pot se împlinesc cere
rea de ave concedia din postul ce-l ocupați, 
„chiar nici în urma greutăților, cari după 
„părerea d-vdstre, dominăză situațiunea și 
„influințăză în mod împiedecător asupra 
„activității d-vdstre. Având în vedere regu- 
„larea în timpul cel mai apropiat a afa
cerilor de mare însemnătate, cari trebue 
„să fie încredințate forțelor probate, am 
„trebuință și în viitor de serviciile d-vostre 
„pentru mine 'extrem de prețiose. Când cu 
„mulțămită și recunoscință îmi aduc cu 
„plăcere aminte de meritele numărose ale 
„d-vdstre și ale celorlalți membri din mi- 
„nisteriu, contez la patriotismul d-vdstre de 
„care atât de adeseori ați dat probe și Ve 
„asigur ez despre încrederea mea neschim
bată și deplină.

Viena, 7 Iulie 1903.
ss) Francisc losif 7."

Prin acest autograf prea înalt 
s’a pus de-ocamdată capet crisei de 
cabinet în Austria. Koerber trebue 
să rămână în postul seu, fiind-că îm
păratul, cum el însuși dice, are tre
buință de serviciile lui prețirise.

„N. W. Tagblattu scrie: „Crisa
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In amintirea unui prietin.
Regina: „Tu știi Hamlet, că. esistă, 

o lege comună....
Hamlet; „Da, Domnă, legea e co

mună !“
Shakespeare.

La tine mă gândesc acum, pe veci 
neuitatule prietin și singur în tăcerea ca
merei îngân răspunsul nefericitului prinț 
al Danemarcei:

„Legea e comună!“
Voi toți cari l’ați cunoscut pe Mihail 

Stănescu, ați cunoscut de sigur și adevă
rul, neînduratul adevăr al acestei legi 
și totuși ați rămas înmărmuriți în fața lui.

Așa e! Vieța nu-i decât o continuă 
amăgire, care ne face să ne uităm meni
rea, ultima menire. Și când o sguduire să 
petrece împrejurul nostru, o sguduire care 
ne pătrunde sufletul, ne trezim ca dintr’un 
vis, ne încrucișăm mânile și ne întrebăm 
mirați: Cum ? De ce ?

Bietul om/
Și totuși ce cuminte a întocmit s<5r- 

tea lucrurile / Te învață de când deschid! 
ochii în lume, că mdrtea e singurul ade

văr, singurul. Lasă-ți gândul să sbdre în 
vremile trecute și te vei convinge, gân- 
desce-te la <fiua de eri, la frumdsa di de 
erl și te vei convinge, uită-te ’n natură și 
te vei convinge, privesce cum dispar din 
jurul tău unul câte unul și te vei con
vinge !

Legea nestrămutată trăesce și-și face 
datoria!

Și tu suflete, te mai .strîngf încă de 
durere, când scii bine că așa trebue să 
fie. De ce?

Intre multele daruri pe cari ți le-a 
dat natura, ți l’a dat și pe cel al iubirii și 
etă de ce plângi, de ce ești silit să plângi 
când cine-va care ți-a fost drag se duce.

Tînărul Mihail Stănescu, vecinie cu 
mintea cumpănită, îșl făcuse un loc în 
sufletul meu, îmi era prietin.

Am trecut mai dilele trecute pe că
rările pe cari mergeam odată amândoi. Ce 
triste mi-s’au părut tdte. Mă întrebau 
par’ că de ce sunt singur și îi aveam cu- 
ragiul să le respund, îmi venia greu să le 
spun adevărul.

înainte de a ne cunosce personal, 
ochii noștrii se iubeau și când ne întâl- 
niam pe stradă ne dădeam bună diua. 
Când l’am cunoscut mai de aprdpe, ne-am 

găsit prietini. Am trăit apoi într’o continuă 
cunoscință unul de altul.

N’am să uit nici odată aerul lui de 
bătrân, liniscea și seninătatea cugetării 
care nu-1 părăsia nici în cele mai entu- 
siaste momente, nepăsarea cu care privea 
trite meschinăriile vieții, sinceritatea cu 
care își spunea părerile și zîmbetul trist 
cu care primia în tot-deuna laudele și fe
licitările prietinilor.

De câte-ori nu mi-s’a părut stând 
înaintea lui, că sunt în fața unui bătrân 
cuminte, care cundsce vieța din fir în păr 
și scie s’alegă din ea grâul de neghină....

La Bucuresci în învălmășagul acelui 
oraș ispititor, Mache — așa-i diceam noi 
— a rămas același. Când ndptea târziu mă 
întorceam acasă de la vre-o petrecere mă 
abăteam pe la el și îl găsiam la masă cu 
cartea dinainte răpit de studiile lui drept, 
singura lui mângăere, după cum dicea 
câte-odată.

Cu mare greutate îl hotărâm să iesă 
din casă, și atunci ocolia localurile sgo- 
motdse, cu musică și cu lume multă și ne 
căutam adăpost în câte-o berărie modestă 
unde ne spuneam/ năcasurile și dorințele 
cari ne frământau sufletul. Cât de frumos 
îmi povestea despre călătoriile lui prin 

apus și cu câtă plăcere îmi zugrăvia Câte 
un peisagiu vădut pe lună cine scie pe 
unde.

Bogat, fără grija dilei de mâne, se 
înduioșia în tot-deuna în fața miseriei al
tora. Pe câți colegi nu i-a ajutat în tim
puri grele!

Dicea singur:
„Simt mai mare bucurie s’ajut un 

om sărac. decât să-mi cheltuesc banii pe 
plăcerile fără de nici un rost ale vieții 
acesteia11.

Datoria înainte de trite! Acăsta a 
fost maxima de care s’a condus încă din 
liceu. Foștii lui profesori își aduc aminte 
cu câtă conștiențiositate își făcea Mache 
datoria. La universitate aceeași purtare.

In sfîrșit Mache Stănescu era tipul 
omului normal, cu capul limpede, cinstit, 
modest și simpatic tuturora. In el îți gă- 
siai un prietin adevărat cum rar mai poți 
găsi în diua de astădi. Când îl cunosceai 
mai de aprăpe vedeai în el pe omul care 
scie ce vrea, care nu se lasă amăgit de 
nimic, care merge cu fruntea sus, drept 
la țintă, fără să facă vre-o paradă de ca
litățile pe cari ’i le-a dat natura.

Te-ai dus și tu iubitule prietin supu- 
nendu-te acelei neîndurate legi căreia va 
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ministerială s’a sfîrșit și în mod for
mal prin autograful prea înalt. Au
tograful va av6 de sigur, un mare 
efect. Importarea lui nu stă numai 
în aceea, că domnitorul îșî esprimă 
încrederea sa fată cu ministrul pre
ședinte, ci se esprimă în el (auto
graf) cunoscutul punct de privire al 
guvernului austriac, că adecă ces- 
tiunile ce privesc armata nu pot fi 
resolvite, decât prin hotărîrea co
mună a ambelor guverne. Prin acbsta 
guvernul austriac a pus tot-odată o 
stavilă esagerărilor șovinismului ma
ghiar “.

Loubet în Anglia.
La urarea de bună-venire pe care 

i-a făcut-o primarul din Douvre, Loubet 
a răspuns:

„Viu în numele Franței și în urma 
amabilei învitațiunî a Maj. Sale Regelui 
Eduard, să aduc marelui popor vecin o 
dovadă despre amiciția ce esistă între 
aceste două țări, amiciție basată pe prin
cipii liberale, având același scop, care este 
menținerea păcei.

„Prietenia între Anglia și Franța 
este folositdre progresului, civilisațiunei, 
prosperității și umanității".

La prândul de gală dat la palatul 
regal în onorea lui Loubet, regele Eduard 
a ridicat un toast, esprimând bucuria sa 
de a fi putut primi pe președintele Repu- 
blicei francese. Relevând apoi primirea 
ce tdte clasele sociale au făcut d-lui Lou
bet, Regele spune, că ea probâză senti
mentele cu adeverat amicale față de 
Franța, cea mai apropiată de Anglia, și 
care ar trebui să fie prin urmare cel mai 
bun vecin al ei.

D-l Loubet a răspuns, reamintind vi- 
sita regelui Eduard la Paris, visită, des
pre care este convins, că va avă cele 
mai fericite resultate și va servi de a men
ține și uni și mai strîns legăturile dintre 
cele doue țSri, spre binele lor comun și 
spre asigurarea păcei universale.

La banchetul dat de lordul major al 
Londrei, la Guildhall, în ondrea lui Lou
bet, au asistat și prințul de Wales, moș
tenitorul Coronei și alțî membrii ai fami
liei regale.

Lordul major a ridicat un toast în 
sănătatea lui Loubet, urând trăinicie ami
ciției franco-englese.

Loubet a răspuns:
„Mă unesc la dorința despre o înțe

legere cordială între cele două popdre, 
pentru binele omenirei.

„Presența ministrului de esterne 
francos Delcasse, arată valdrea pe care

trebui mai curând său mai târdiu să ne 
supunem cu toții. Te-ai dus înainte de 
a-țî ajunge ținta pentru care munceai cu 
atâta dragoste. Ai avut sortea nenorocită 
a soldatului, care cade la primul atac și 
rămâne uitat în urmă. Noi cari te-am cu
noscut însă n’avem să te uităm nicî-odată, 
căci nu vom pută uita pornirea cu care 
te-am vădut întrând în viață, nu vom 
putea uita idealurile ce hrăniai pentru ne- 
mul tău și energia cu care luptai s’ajungi 
acele idealuri.

Amintirea nd3tră va pluti de-apururî 
în prejma mormântului tău. Sufletul nos
tru înduioșat de impresia ce ne-ai lăsat’o 
în viăța ta scurtă va alerga din când în 
când să stea de vorbă cu florile ce-țî vor 
răsări pe mormânt și pe când noi îți vom 
deplânge necontenit pierderea de pe pă
mântul acesta, tu vei rămână liniștit în 
lumea ta cea nouă, sciind sigur că nu ne- 
ai perdut pentru vecie, ci numai ne-ai lă
sat în urmă.

Iubirea ce ne-ai arătat’o nouă preti- 
nilor tăi, o vom păstra cu sfințenie și ast
fel ascunsă într’un colț senin al sufletului 
o vom feri de noroiul acestei vieți prin 
care suntem ursiți să mergem înainte.

Z. Bârsan.

Franța o dă acestei manifestațiuni de fe
ricită amiciție între țările năstre.

„Beau în sănătatea lordului major 
și a consiliului comunal al Londrei".

In jurul unei cununi.
(Coresp. „Gaz. Trans“.)

— Iulie 1903.
Onoratului public românesc îi este 

prea bine sunoscută chestiunea depunerei 
unei cunune cu tricolor național românesc 
pe mormântul eroului Avram Iancu din 
partea tinerimei universitare din Clușiu 
precum și persecuțiunile provocate pe tema 
acăsta, apoi pedepsirea trimișilor tine
rimei.

Ii este cunoscut onor, public româ
nesc din n-rii 137, 138 și 140 din anul 
1902 ai „Gazetei Transilvaniei", că cu
nuna tinerimei, confiscată de pe mormânt, 
a fost stat ascunsă doi an! de dile în în- 
tunerecul tribunalului din Deva ca cor
pus delicti, între instrumentele criminale. 
Prin sentința tablei din Clușiu nr. 2182/901 
s’a declarat, că cununa nu păte fi consi
derată de corpus delicti, de-drece penali
tatea nu consistă în depunerea cununei, 
ci în vorbirea tinută mulțimei presente, 
deci cununa a fost cedată apărătoriului, 
d-lui Francisc Hossu Longin și resp. prin 
d-sa d-lui George Novacovicî.

D-l Novacovicî psimind cununa, care 
era a tinerimei univ. rom. din Clușiu, în
soțit de d-nii Francisc Hossu Longin și 
Dr. Iustin Pop, advocațl în Deva, în 3 Iu
lie 1902 au depus’o ărășl pe sfântul mor
mânt din Țebea, înfrumsețată cu mândrul 
nostru tricolor, de unde însă mâni sacri
lege o confiscară.

De astă dată, fără asistență, cei trei 
domni nu au ținut „vorbiri agitătore" (!) 
nu_’au „atîțat" pe Români1 contra „națiunei 
maghiare", ci s’au mulțumit cu ridicarea 
unui fierbinte „Tatăl nostru" la tronul 
atotputernicului și luându-șî ca scumpă re- 
liquie țărână de pe mormânt și frundă 
din Gorun,- s’au depărtat satisfăcuți și 
mândri de împlinirea unei sfinte da- 
torințe.

Pentru faptul acesta d-nii Novacovicî, 
.Francisc Hossu Longin și Dr. Iustin Pop 
au fost trași la răspundere. S’a deschis 
cercetare, s’a buciumat mult prin foile ma
ghiare și după o încordare lungă a minții 
că 6re cum s’ar pută totuși pedepsi amin- 
tiții domni, solgăbirăul din Baia de Criș 
Eperjes Istvăn. la porunca fișpanului 
comitatului Hunedărei, a adus sentința.

George Novacovicî, Francisc Hossu 
Longin și Dr. Iustin Pop încununând mor
mântul lui Avram iancu și punând la cu
nună colori streine, prin acâsta au contra- 
venit disposițiunei diu ordinațiunea nr. 
26559 din 1874, deci se pedepsesc cu 
câte 20 corone amendă principală și cu 
câte 10 cordne amendă laterală, er la cas 
când nu s’ar pută încassa aceste pedepse 
în bani, la câte 3 dile reclusiune.;

In motivarea sentinței se dice, că 
acusații au recunoscut, că în fiiua de 3 
Iulie 1902 au depus o cunună cu tricolor 
național român pe mormântul lui Avram 
Iancu, deci pedepsirea lcr e justificată. 
Ca împrejurare atenuantă se invocă buna 
credință și purtarea lor liniștită fără a de
monstra, din care motiv nu s’a aplicat față 
de ei pedepsa cu închisore, ci numai amen
darea în bani.

D-l Francisc Hossu Longin a dat 
contra sentinței următorea apelațiune:

Stimate d-le pretore!

Consciu că prin reaședarea la locul 
destinațiunei sale a cununei cu tricolor 
românesc, pusă de tinerimea universitară 
română pe mormântul eroului nostru Avram 
Iancu, nu am comis nici o faptă punibilă 
seu de transgressiune — contra sentinței 
d-văstră de datul 20 Iunie 1903 fără nu
măr și adusă la ordinul fișpanului comita
tului nostru

Apelez

pentru-că tricolorul de pe cununa amin
tită nu este străin în patria ndstră, âr or- 
dinațiuuile ministeriale la care vă provo- 
cați, nestatorind care ar fi colorile străine 
la noi, nici în cașul acesta nu să pot aplica, 
de aceea nici nu aflu trebuință de a mai

reflecta și la motivele imposibile ale sen- 
tenției d-vdstră.

Cu respectul datorit: 
Francisc Hossu Longin, 

advocat.

De aici se vede ce inconsequență și 
ce disarmonie este între faptele justiției 
și administrației maghiare.

Tabla din Clușiii declară, că cununa, 
cum era cu tricolor, nu se pdte considera 
de corpus delicti, depunerea ei pe mor
mânt nu se p<5te pedepsi, er solgăbirăul 
— la comanda fișpanului — cu sentința 
tablei la acte, vine și aduce o sentință, 
în care recunosce faptul, că depunerea 
cununei nu se pote pedepsi, der cununa 
a fost împodobită cu insignii străine (?)

In ochii senatului tablei regesc! 
tricolorul nostru nu a fost corpus de
licti, âr în ochii d-lui solgăbirău a fost 
în semn contrar statului!

Adevărat: „Na-țî-o frântă, că țl-am 
dre-so!“

Coresp.

Papa Leo XIII în agonie.
După soirile, ce sosesc din Roma, 

starea papei s’a agravat așa, încât sciința 
medicală nu mai ecu putință să-l salveze. 
Etă fasele, prin carl a trecut pănă acuma 
băla sf. Părinte:

Agenția Ștefani raporteză cu data de 
7 Iulie:

Pe la miedul nopții, după ce i-s’a 
administrat Papei taina sf. maslu, s’a ri
dicat în pat și a dat celor de față bine
cuvântarea, dicend: „Acesta este binecu- 
vîntarea mea cea din urmău.

Medicul Dr. Lapponi, credinciosul ser
vitor Pio Centra, monseniorii Angelini și 
Mazzolino, nepoții Sf. Părinte și patru ca
merieri secreți au veghiat totă ndptea 
parte în camera papei, parte în anti
cameră.

Papa a petrecut mai tdtă noptea în- 
tr’o stare letargică. Decă audia vr’un sgo- 
mot, își deschidea ochii, însă nu dicea nici 
o vorbă. La fie-care sfert de cias i-se de
dea cognac seu vin cu o linguriță.

La drele 2 p. m. i-s’a făcut o punc- 
țiune în regiunea plămânului atacat, cu 
aparatul Pravase. In urma acestei punc- 
țiunl s’a înlăturat din plămân la vr’o 
800 grame de puroi amestecați cu sânge. 
După acăsta, respirația s’a mai ușurat, inima 
a început să funcționeze mai regulat, er 
vînătăile, ce au început să se arate la vîr- 
ful degetelor au dispărut.

Operația a fost făcută de profesorul 
Mazzoni cu atâta dibăcie, și atât de re
pede, încât papa cu mirare a întrebat: 
Ați terminat? La răspunsul afirmativ al 
profesorului, papa a răspuns: „Cum se 
pdte? Eu n’am simțit nimica".

După ușurarea plămânilor e de te
mut, că se va produce o complicație la 
rinichi. Catastrofa nu e înlăturată și des- 
nodămîntul pdte urma în fie-care moment.

In diua de 8 Iulie au sosit la Roma 
toți cardinalii italieni. Se așteptă să vină 
și cei din streinătate. Dâcă s’ar întîmpla 
să raoră papa, la conclave va participa și 
cardinalul Gibbon, după-ce căpitanul unui 
vapor a declarat, că în șese dile îl tran
sportă la Havre. Cardinalul Moran însă, 
care este archiepiscop în Sidney, din causa 
îndepărtării celei mari nu va pută par
ticipa.

Diarul „ Borsencouriru dice, că împă
ratul Wilhelm a primit prima scire Dumi
necă, când se afla pe vaporul Hohenzol- 
lern. La serviciul divin celebrat pe vapor 
împăratul a dis următdrele cuvinte:

— Papa, pe care îl cunosc fdrte bine, 
îl iubesc și stimez, este în primejdie. Să 
ne rugăm pentru dînsul.

După acestea împăratul a rostit o 
rugăciune simplă ddr mișcătdre, care se 
sfîrșia cu următdrele cuvinte:

— Lumea are necesitate de dmeni 
mari și buni. Să dea Dumnedeu, Atotpu
ternicul, sfântului Părinte sănătate și vieță 
îndelungată I

Toți domnitorii europeni au cerut 
sciri din Vatican asupra mersului bdlei. 
împăratul Wilhelm a trimis în fiiua de 7 

Iulie trei depeșe. Depeșele domnitorilor 
au fost comunicate sf. Părinte, care a dat or
din să li-se esprime telegrafic mulțumiri.

Masa studenților de la școlele 
din Blasiu.

De mult nu s’a scris în public des
pre aeăstă pornire umanitară. Fiind sfîrșit 
de an, comitetul de acțiune se simte în
datorat, spre orientarea publicului româ
nesc, să-și dde săroă de tot ce a făptuit 
în acâstă direcțiune.

Grija de căpetenie a comitetului a 
fost: crearea de fonduri necesare, cu aju
torul cărora să se pdtă înființa masa stu
denților. In scopul acesta a redactat un 
„apel“ cât se pdte de elocuent, adresat în 
linia primă absolvenților șcâlelor din Bla- 
șiu, er în rândul al doilea tuturor Româ
nilor doritori de înaintarea culturei româ
nesc!. Gazetele ndstre cele mai multe l’au 
publicat în întregime; er restul a luat act 
de cuprinsul lui. Acest apel însoțit de 
oble de contribute, s’a împărțit obștei ro
mânesc! în 1000 esemplarej.țși anume: 80 
băncilor române, 217 la onorațiori și par
ticulari, 657 parochiilor din archidiecesă și 
46 diecesei Lugoșului, acestea din urmă 
recomandate prin circular de consistdrele 
respective.

Apelul nostru a aflat primire la multe 
inimi deschise. Contribuirile sosesc di de 
fii. Multe vin și de la persdne, cărora nu 
li-s’a trimis apel. Banii întrațî, îi adminis- 
trâză cassa centrală archidiecesanâ. Tot 
ce a întrat pănă acum, s’a achitat în foia 
„Unirea", în parte și în celelalte foi ro- 
mânescl. Sumele trimise de-adreptul direc- 
țiunei gimnasiale s’au publicat în raportul 
școlelor. După socotâla cassei centrale și 
evidența ndstră, fondul mesei studenților 
cu sfîrșitul lui Iunie curent face în nu- 
mărar 14,000 corone.

Oblele de contribute alăturate la 
apel ni-au sosit în următorea proporție: 
de la bănci 17, de la particulari 100, de 
la parochii din archidiecesă 270, din die- 
cesa Lugoșului 30.

Acestea cifre dovedesc, că un număr 
considerabil din cdlele de contribute nu 
nî-a sosit.

Credem a nu supăra pe nimeni, decă 
pe acestă cale rugăm pe toți domnii, cari 
au primit cdle de contribute, să grăbescă 
— în interesul causei ce urmărim, — a 
înapoia cdlele primite. Ori-ce contribuire 
este binevenită.

Deschiderea mesei va fl la 1904, 
anul jubilar de 150 ani de la înființarea 
șcdlelor din Blașiil. Ar fi un frumos mo
nument pentru generațiile viitdre. La în
cheierea colectei se va face o dare de 
sâmă detaiată în broșură aparte.

Fie, ca șirele nâstre să deștepte în 
multe inimi dorul de a contribui cu obo
lul lor la întemeierea unui nou Surogat 
al culturei românesc!.

Blctșiu, la 30 Iunie 1903.
La mandatul comitetului de acțiune:

G. Precup, 
membru com. și notar.Din Macedonia.

„Țara" primesce de la coresponden
tul său din Salonic următdrea scrisâre:

Aici, în Salonic, viăța e monotonă, 
nimic estra-ordinar de la faimosele aten
tate cu dinamită. Domnesce o aparentă 
liniște, al cărei merit trebue recunoscut, 
că revine terârei dictaturei militare pro
clamată în vilaet.

Pregătiri de rSsboiu.
Dâcă populațiunea e indolentă, ele

mentul militar e, în schimb, într’o febrilă 
activitate. Se fac pregătiri de răsboiii.

Număroși cai au fost aduși, pentru 
armată, din Asia-mică.

Furnisorul armatei a primit ordinul 
ca, pentru sfîrșitul lui August, să aibă re
serve de provisiuni la Salonic și pe fron
tiera bulgară, pentru cel puțin 150.000 
soldați.

Artileria a primit și ea ordin de a 
fi gata de plecare la primul semnal.
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Manifestul bandelor.
Turcii așteptă un eveniment. „Orga- 

nisațiunea internă14 nu e mai puțin trăză. 
lntr’un manifest cătră Macedoneni, aso- 
ciațiunea revoluționară face apel la în- 
trăga lor energie, ca să nu cedeze dificul
tăților momentului.

Le dă ca pildă de urmat „admira
bila conduită a Burilor". Li-se dă instruc
țiuni detaliate pentru întrebuințarea dina
mitei, la distrugerea căilor ferate, podu
rilor, tunelurilor, etc.

Manifestul se termină ast-fel 1
„Curagiu 1 Ne vom ajunge scopul. Eu

ropa e cu ochii spre noi și ne va acorda 
libertatea pe care o cumpărăm cu prețul 
sângelui nostru".

De prisos să adaug, că acest mani
fest înflăcărat nu dă greș. Contingentul 
bandelor cresce dilnic. La sfîrșitul lui 
August se păte să avem „marele eve
niment".SOIRILE DILEI.

r
— 26 Iunie v.

Majestatea Sa monarchal a sosit 
eri în Ischl unde va petrece vara. La 
gara din Ischl l’a întimpinat archiducesa 
Maria Valeria.

Schimbări de garnisdne în corpul 
XII de armată. Cu începutul anului vii
tor se vor face următdrele schimbări în 
corpul XII de armată: Ștabul de re; .- 
ment și trei bataliăne ale regim, de inf. 
Nr. 51 din Glușiu se va permuta la Viena-, 
un batalion al regim, de infanterie Nr. 
64 din T.-Mureșului la Konjica. — Vor 
intra în circumscripția corpului: ștabul 
de regiment și două batalione din regim, 
de inf. Nr. 62 din Viena resp. Hamburg 
la Glușiu-, batalionul 4 al acestui regiment 
din Viena la T.-Mureșului-, batalionul 1 
al reg. de inf. Nr. 64 din Konjica la T.- 
Mureșului. -• In sfârșit batalionul 2 al 
reg. Nr. 62 din T.-Mureșului va trece la 
Glușiu.

Manevrele cele mari de tomnă se 
vor țină anul acesta între corpurile de 
armată VII și XII (Timișora — Sibiiu) de la 
3—8 Saptemvrie în valea Mureșului spre 
ost de Arad. Maiestatea Sa va asista la 
aceste manevre și va fi încuartirat între 
2-8 Septemvrie în castelul Ujfalu nu 
departe de Lipova. La 10 Septemvrie 
Maiestatea Sa va fi erăși în Viena, spre 
a asista la requiemul ce se va celebra 
pentru odihna sufletăscă a împărătesei și 
regine Elisabeta.

Din diecesa Gherlei. Maiestatea Sa 
a aprobat următdrele avansări hierarchice: 
Alexandru Bene canonic lector a fost a- 
vansat preposit, Ioan Georgia canonic 
lector, loan Ilieș canonic custode, Ioan 
Ivașcu canonic scolastic, Octavian Domide 
canonic cancelar. A rămas vacant sta
lul de canonic prebendat.

Serbare pentru Regele Carol la 
un regiment din Berlin. La casinul ofi
țerilor din Berlin s’a serbat de cătră ofi
țerii regimentului 2 de dragon!, din gardă, 
predarea portretului Regelui Carol al Ro
mâniei. Se scie, că regele a făcut parte 
diu acest regiment înainte de ,a fi chiemat 
la tronul României. Au asistat, între alții, 
la acestă serbare, prințul moștenitor de 
Hohenzollern, ministrul de interne al Ro
mâniei, Vasile Lascar, Alexandru Beldi- 
,man, ministrul României Ia Berlin cu per
sonalul legațiunei regale, ofițerii români 
aflați în Berlin și generalul John. Minis
trul Beldiman a predat portretul regelui 
Carol, care represintă pe suveran călare 
și în uniformă de dragon, și a pronunțat 
câteva cuvinte alese. Colonelul regimen
tului a cetit telegrama regelui Carol, care 
are acest cuprins:

„De mult timp aveam o vie dorință 
de a da regimentului pe lângă care am 
trăit atâția ani fericiți, o dovadă despre 
afecțiunea mea și despre sentimentul meu 
de amiciție. Sunt fericit, că portretul meu 
echestru, trimis în memoria recunoscătdre 

.a timpurilor, cari nu se pot uita, a fost 

primit cu plăcere și sunt emoționat, că 
predarea lui se sărbătoresce. Din totă 
inima trimit în schimb tinerilor și bătrâ
nilor mei camarațli, o salutare căldurdsă 
reînaind regimentului asigurarea sincerei 
mele simpatii, pe care va pută conta în 
totdăuna.“ — Regele Carol a conferit co
lonelului regimentului 2 de dragoni, crucea 
de comandator al ordinului ,Steua Ro
mâniei*.

Cununie. In <Jiua de 19 Iulie st. n. 
la ărele 6 p. m. se va celebra în biserica 
gr. or. română din Lipova cununia d-șărei 
Veturia Hamsea, fiica părintelui protopop 
Voicu Hamsea din Lipova cu d-1 Dr. Ro
man Rudneanu, medic. — Adresăm tinerei 
părechi sincere felicitări.

Propaganda socialiștilor. Seore- 
tarul partidului social-democrat din Buda
pesta Weltner I. cutreieră țăra pentru a 
însufleți pe socialiști în lupta contra gu
vernului Khuen-Hedervary. filele acestea 
a sosit în Brașov, ținând o conferință în 
care a accentuat, că partidul socialist nu 
trebue să se isoleze de alte partide, ci să 
dea mâna cu ori cine se pdte și să spri- 
jinăscă ori-ce tendință, care țintesce la 
slăbirea puterii și spre întărirea libertății 
poporului. Din Brașov Weltner s’a dus Ia 
Sibiiu, de acolo în Arad și Bichiș-Ciaba.

Inundări. In urma ploilor torențiale 
din dilele. acestea recolta si fînațele s’au 
compromis în mai multe părți. Homorodul 
și Oltul s’au revărsat causând stricăciuni 
enorme.

Ni se scrie din Bistrița, că firma 
„Gordna“ institut de credit și economii, 
societate pe acții în Bistrița (Besztercze) 
s’a înregistrat în cartea firmelor la tribu
nalul de acolo sub numărul 2872/1903 
civil. Societatea s’a și instalat în localul 
închiriat din strada Spitalului Nr. 23. Ac
tivitatea ei se începe în 14 Iulie a. c. st. 
n. și va opera în tdte ramurile de bancă.

Revoluția din Persia. Telegraful 
aduce din Teheran amănunte asupra agi- 
tațiunei xenofobe: Kurzii din provincia 
Ardebil sunt în plină revoltă. Ei au ocupat 
tdte căile de coraunicațiune, jefuesc, ian 
prisonieri pe cetățeni și pe străini, nu-i 
eliberăză decât în schimbul unei sume de 
bani. In mai multe'orașe se pregătesc miș
cări contra Șahului. Marele Musheid (șeful 
bisericei persane) e în capul mișcărei re
voluționare. Acum în urmă, acest personaj 
influent a adresat o circulară tuturor preo
ților din Persia, învitându-i să esplice po- 
pulațiunei, că musulmanii snnt împilați de 
creștinii, cari au pus mâna pe tăte func
țiunile înalte în Imperiu.

Un tîner studeuu în drept, caută în 
timpul vacanței aplicațiune în vre-o can
celarie advocațială. Pretensiunî modeste. 
Informațiuni la administrația Jiarului nostru.

„Bohmdesc 6menii“.
La esamenul, ce s’a ținut Duminecă 

după arniadl în curtea, internatului susți
nut de Reuniunea femeilor române din 
Brașov, printre lumea elegantă de dame 
și domni era și un țăran român din apro
pierea orașului Salonta. îmbrăcat în por
tul din acel ținut, cămașă și ismene de 
pânză ordinară, un laibăr negru și încăl
țat cu cisme, ediția cea mai poporală, ță
ranul nostru ședea pe un scaun și se uita 
cu drag la elevele, cari făceau la tablă 
desemnuri din teoria croitului etc. Intre 
eleve avea și el o fetiță, pe care a adus’o 
înainte de asta cu un an la Brașov, ca 
să se perfecționeze în limba maternă. Mă 
aședaiu lângă țăranul Bihorean și începuiu 
să-l intervievez:

— De unde ești bade?
— Din Batăr (Fekete-Bător).
— E sat mare Eatăru?
— E sat frumos. Are 300 numere.
— Sunt mulți Români în satul 

d-văstră ?
— La noi sunt numai Români.
— Dăr prin împrejurime?
— Mai sunt multe sate românesc!.
— Oe oraș e mai aprăpe?
—: Salonta. — Intre noi și Salonta 

este un sat unguresc, cu numele Arpad.

— Aveți pământ ?
— Este. — Eu am 50 de holde „ca- 

chestrale". Chiar și când se fac bucate 
mai puține, eu am câte 200 măji de grâu 
și 70—100 măji de „tenchiîî* (păpușoiu).

— Dăr Românii sciu unguresce pe 
la d-văstră?

— Cei tineri sciu de-arândul. în
vață la șcălă. La noi în sat este șcdlă 
de stat.

— Și cum ai venit la gândul, să-ți 
aduci fata la Brașov ?

—Eu mai am un „prunc“, care e doc
tor de vite. Acela a învățat la Binș și la 
Iglau. El rai-a spus să aduc fata aici, că 
mai înainte învățase trei ani la călugărițe 
în Oradea,

— Mi-se pare, că satul d-văstră e 
dintre satele acelea, unde au început să 
umble socialiștii.

— Da, vin pe la noi și „bolundesc 
dmeniP. Omenii se dau pe partea lor și 
le plătesc taxă, apoi ne ocărăsc pe noi, 
de nu mai încăpem de ei. Ei <jic, că noi 
ne ținem mai pe sus, fiind-că suntem 
„gazdeu. — Der nu numai pe partea so
cialiștilor, ci și pe partea pocăiților încă 
s’au dat ămenii la noi.

— Destul de rău, bade. D’apoi popa 
ce dice, nu ține câte-o predică, ca să lu
mineze ămenii să nu se lase, ca să-i ducă 
acei străini în rătăcire ?

— Popa nost e cam bătrân. E de 
vr’o 60 de ani. Predici nu ține. De 36 
ani, de când e la noi, noi am fost „ale- 
gădiți" cu el. Dăr sunt în alte sate și 
popi tineri, cari țin predici. Nu ascultă 
însă nimeni de ei.

— Aveți mulți „pocăiți"?
— Acuma nu s’au botezat de mult 

nimeni în legea pocăiților, din cei mai 
vechi tot mai sunt încă vr’o 40 de nu
mere (familii) în legea lor.

C & n v o c a r <e.
Comitetul despărțământului „Hlda- 

Huedin.* al „ Asociațiunei pentru literatura 
română și cultura poporului român" prin 
asta convocă adunarea cercuală pe 19 Iu
lie 1903, în Ciucia șiînvită cu totă onărea 
pe toți membrii și pe toți aceia, cari se 
interesăză de „Asociațiunew și doresc a 
promova interesele ei, să participe la acăstă 
adunare a despărțământului, care se va 
ține după următorul

Program: 1) Participare în corpore 
la serviciul divin, ce se va celebra în bi
serica română din Ciucia la 8 ore a. m. 
2) După terminarea serviciului divin, des
chiderea adunării prin președinte, în bise
rică. 3) Esmiterea unei comisiuni pentru 
verificarea procesului verbal al adunării. 
4) Raportul comitetului despre activitatea 
despărțământului. 5) Raportul cassarului, 
conținând rațiociniul de pe anul espirat și 
proiectul de budget pe anul viitor. 6) Es
miterea comisiunilor: a) pentru incassarea 
taxelor și câștigarea de membrii noi pen
tru „Asociațiune" ; -b) pentru,censurarea ra
portului comitetului; c) pentru censurarea 
raportului cassariului, conform punctului 5. 
7) Decidere asupra întrebuințării sumei de 
60 cor. distribuită de comitetul central 
pentru ajutorarea șcălelor de pe teritoriul 
despărțământului. 8) Disertație conform 
§-ului 37 din statute. 9) Rapărtele comi
siunilor esmise, conform punctului 6, și de
liberare asupra lor din partea adunării. 
10) Eventuale propuneri. 11) Esmiterea a 
doi delegâți, cari să represinte despărță
mântul la adunarea generală a „Asocia
țiunei". 12) închiderea adunării prin pre
ședinte.

Din ședința comitetului despărțămân
tului „Hida-Huedin“ ținută în B.-Huedin, 
23 Iunie st. n. 1903.

loan Pop, Dr. Andreiu Pop,
directQr-președinte, . notariu-controlor.

NB. După terminarea adunării prân<j 
comun în ospătăria „Vigvadâsz".ULTIME SCIRl.

Budapesta, 8 Iulie. In ședința de aji 
a camerei, a fost o lungă discuțiune îna
inte de ordinea de di. Ministrul-president 
Khuen-Hedervary a dat unele deslușiri — 
provocat de Polonyi — privităre la inter
pretarea ce o face stânga estremă pro
gramului ce l’a desfășurat în discursul ți
nut cu ocasia presentării noului ministeriu.

La ordinea (jilei (desbaterea progra
mului ministrului president) vorbesce cel 
dintâiu deputatul cercului Dobra Dr. Aurel 
Vlad. Iși introduce discursul afirmând, că 
vorbesce în numele unui nou partid (!!), 

care n’a fost încă representat în cameră. 
(Voci din drăpta: Nici nu va fi!) Parla
mentul acesta nu representă voința majo
rității populațiunei, naționalitățile lipsesc 
din el. (O voce din drăpta: De ce ați 
fost pasiviștî?) S’au retras dinaintea baio
netelor și au cedat forței. Rea politică de 
naționalități s’a făcut pănă acum. Elemen
tele naționalităților au fost escluse din 
parlament. Asta trebue să se schimbe, să 
se schimbe și sistemul. Intrăbă, că de ce 
nu se esecută legea de naționalități din 
1868? — Gal S.: Nu se p6te esecuta. — 
Dr. Vlad-. Atunci de ce n’o desființați? 
Oel puțin nu s’ar mai țlice, că este o lege, 
pe care nu vrău s’o esecute. Szell a pro
mis, că o va esecuta, însă n’a făcut’o, 
deși asta încă e lege. — Strigări din 
drepta: Rea lege! — Dr. Vlad întrăbă, 
dăcă o va esecuta Khuen-Hedervary? Cei 
Ce cunosc dreptul public, negreșit vor fi 
de părerea, că toți cetățenii au dreptul 
de a se constitui în partid. Tot cetățdnul 
păte să profeseze principiile, cari armo
nică cu convingerile lui. Și totuși parti
dul național român a fost oprit de a 
funcționa, prin ordin ministerial. — Stri
gări în drepta-. Corect s’a procedați 
Memorandiștii toți au fost trădători. — 
Dr. Vlad: La ceea-ce au drept socia
liștii, și naționalitățile au drept. Că fire 
sunt corecte acele principii politice, ori 
nu... Bartha M.: E tot una? — Dr. Vlad: 
Tot una. — Bartha M.: Puteți să ne aprin
deți și casa! — Sebess D.: Trădarea de 
patrie nu pote fi principiu politic. — Dr. 
Vlad-. respinge acusarea acăsta, el nu e, 
trădător și nu crede, că esistă cetățen, 
care să-și trădeze patria. Luptă și el pen
tru mărirea și fericirea patriei, să nu i se 
considere însă de păcat, ceea ce la alții 
e virtute. Față de naționalitatea sa nu va 
fi infidel. — Pap Z.: Spune ceva, căci tot 
ce ai spus sunt frase. — Dr. Vlad-. Ob
strucția numai în cașuri estraordinare e la 
loc. E corectă declarațiunea ministrului 
președinte, că se lucrăm pe basă națio
nală, dăr nu în detrimentul altuia. — 
Ugron: In detrimentul Austriei. — Dr. 
Vlad: In detrimentul nostru. Maghiarul 
numai atunci va fi fericit, dăcă naționali
tățile se vor simți bine aici. N’are încre
dere în guvern. — Ratkay: Vlad a spus 
în mod amenințător, că ei vor veni aici. 
(Vlad: Da, vom veni) Nu mă tem de asta, 
din contră mă bucur; atunci cel puțin 
veți părăsi pasivitatea și o să vă spuneți 
aici dorințele. Să nu mai umblați prin Ro
mânia, căci totuși trebue să recunăsceți, 
că România e stat străin, ăr nu patrie.

Viena, 8 Iulie. Administrația ar
matei a ordonat, ca reserviștii de în
tregire să nu fie chiemați la mane
vre în lunile când se face secerișul, 
er cei cari au fost deja chemați, să 
se concedieze. ' ”

Prima reuniune pentru înzestrarea 
fetelor și copiilor fondată în anul 1862 în 
Budapesta. In luna lui Iunie s’au reco
mandat spre asigurare suma de 1.124,000 
cor. și s’au acceptat 1.005,400 cor., s’au 
refusat 118.600 cor. In contul asigurărilor 
s’au pătit 875,607 cor. 66 b.

Din l-a Ianuarie pănă 30 Iunie s’au 
încheiat asigurări în suma de 6.594,800 
cor. și s’au plătit pentru asigurări 408,655 
cor. 4 b. Institutul acesta 6e angajază la 
tot felul de asigurări pentru copii cu -con
dițiile și premiile cele mai favorabile.

W* Domnii abonați ai foiei 
năstre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi neamânat ca să nu Ii se în
trerupă regulata espedare a (Ha
rului.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brațov, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
eoomandație.)

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- 
tul din Bucurescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

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

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

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

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

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

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

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

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agrioultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac în țără săracă14. Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor^ său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor44 etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-|- 6 b. porto).

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

„Sfaturi de aur44, pentru sătenii ro
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcberanu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

Grădina de legume, de loan E. 
Negruțiu, profesor în BlașiU. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pome, de Gr. Halip 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cum este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldova", fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

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

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa‘(, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
uut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, ăr 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 

mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram, 
lancu*, apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Percz*l prin d 1 Dr. Amos 
Frdnculn causa fondului pentru monumen
tul lui Iancu. Prețul este 1 oorbnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Viteaul*, tradițiunî, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reieganul. 

Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunî și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani porto.

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

Rupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering tradne-re de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 oor. (-ț- 10 b. porto).

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

„l&ranul român șl ungur din 
Ardeal*. studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 oor. (-|- b b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Traciie Porumbescu. Prețul 20 b. (-ț- 3 b. 
porto.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Micul mărgăritar sufletesc, căr- 

ticioă de rugăciuni și oântărl, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani) -[- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude inoru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria penr.ru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-|- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de loan 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuvântări bisericesci de loan Pa
piu-. tomul III cuprinde cuvântări bi- 
sericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto).

Predici pe t6te Duminecile și 
s&rbătorile de peste an, de Em. Elef- 
terescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-j- 20 b.
porto.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christe. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări bisericesci pre serbătorile 
de preste au scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

Cuvântări funebrall și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Titu Budu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob Nt- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traduoere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Ddiauw. Tipografia archidie- 
oesană din Blașiîl. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostonele- 
lor unor laborioșl studențl în teologie dela 
universitatea din Budapesta. Cuvâutul „Salba 
ne reamintesce societatea literară cu ace
lași nume a teologilor din seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara14 din Viena, cărei so- 
oiet.ățl îi mulțumim publicarea Fabiolei și 
a unei părți din oatechismul oel mare a 
Ini Deharbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edificătore în stil îngrijit, tiparul cura', hâr
tia bună. Prețul unui esemplar legat elefant 
în pânză este 4 oorâne (-[- 30 b. porto.) 
Un esemplar broșat 3 oordne (-|- 30 b. 
porto).

„Cuvântări bisericesci de Mas
sillon* traduse din originalul trances de 
Ioan Genț protopop gr.-cat. român al diecesei 
de Oradea-mare. — Deja la 1898 a apărat 
în Oradea-mare cartea cu titlul de mai sus 
oare cuprinde 17 prediol de ale vestitului 
orator eclesiastic frauces. Predmile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
rtisăriten, și fie-c-re este pusă Ja acea Dumi
necă sâu sârbătdre, ou a cărei evanghelie 
se potrivesc^ predica. Un volum elegant de 
peste 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagitt ales. — Prețul 5 cortine (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 8 Iulie n. 1903.

Renta ung. de aur 4%......................120.85
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 3%°/0 • 90 90 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 98.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare B%°/0 . . . 92.85 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii...................... 198.—
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.75
Renta de hârtie austr. . • • • . 100.40
Renta de argint austr. . . 100.30
Renta de aur austr. . . • • • . 120.95
Rente de corbne austr. ■% . • . 100.65
Losurî din 1860. . . . . 154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.05
Acții de-ale Băncei ung. de credii . 733.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 661.-
NapoleondorI................... 19.05
Mărci imperiale germane • • •• 117.42%
London vista . . . . 239.37%
Paris vista................... . 95.30
Note italiene . . . . . 95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Iulie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.92 Vând. 18.96
Argint român. n 18.80 71 18.91
Napoleond’orl. 19.04 71 19.10
Galbeni n 11.20 71 11.30
Ruble RusescI 71 2.53 n 2.53%
Mărci germane 71 117.- 71 117.50
Lire turcescl I» , 21.50 71 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101.25Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

„Gazeta Transilvaniei" 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremîas Nepoții. "W

s
5

brașov, Tergul UmiaksE iW. îl®.
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine
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43
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TVTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

.mvraiă
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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NOU!!
( A apărut și se capetă la tote 
s librăriile

< SINGURĂTATE
cântece pentru o voce cu acompania- 1 
re de pian, de 1

HERMANN KIRCHNER. 1
Prețul I cor. 20 bani. 1

Editura G. A. REISENBERGER '
( 3—3.(1019) Mediaș. 1

Pentru

în Scheiu, șirul spitalului nr. 10? 
seu strada Caterinei nr. 2, (lângă 
școlele române), într’un loc forte fru
mos și sănătos, cu grădină marey 
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.

ASONCIORI 
itaerțim și reclame;

suni a se adresa subscrisai 
admiiraiistir’a.'&saaraîL Om ca®ss8 țsw- 
foîâesărâî wrbmb snancm mai mul!
sd® oiâsată s® fiacea -scădemeraft. 
©ar® crascc ©m ©âft pmifc>82caraea 

«19 «fio rwuBie-orl.

Admkistr. „Gazetei Trans-“

a put6 esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

s

Compturb, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cottvzptz, vn lolă măz/i/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
p RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE MOfflENTARI. 
se primesc în biuroul

^5

Tipografia Aurel Mureșiauu Brașov.

penr.ru

