
EEDACȚIUNEA,
Aiministraținnea și Tipografia
Brașov, piața mare nr. 30.

Sorisori nefrancate nu se 
primesc.

Manuscripte nu se retrimit.
INSERATE

se primesc la Admlnlstra'lune în 
Brașov și la urmatorele 

BIROURI de ANUNȚURI :
In Vlcna: la M. Dulces Nachf., 
Nux. Augenfeld & Emeric Les- 
ner., Heinrich Schalek, A. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Ekstein Bernat, Iuliu 
Leopold (VIL Erzsâbet-korut)

PREȚUL ASERȚIUNILOR : o se 
rie garinond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu- 
blicăr< maj dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta» iese în fle-care ji.
Aîonamenifi nennu Austro-Ungaua 
Pe un an 24 cor., pe ș^so luni 

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

Pentru 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 prenumără la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admtiusiratiunea, Piața mare, 

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

Brașov, Sâmbătă 28 Iunie (îl Iulie).

Debutul deputatului Dobrei.
Deputatul nou ales al cercului 

Dobra șl-a făcut alaltaerl debu
tul în camera ungară. Vorbirea sa 
în partea obiectivă n’a surprins pe 
nimeni, nici pe adversarii din dietă, 
nici pe conaționalii de acasă. Nici 
unii, nici alții nu s’au așteptat ca 
Dr. Aurel Vlad, care s’a anunțat ca 
naționalist român, să vorbescă pe 
placul șovinismului dominant. Ade
vărat că cei dintâi ar fi dorit ca 
deputatul naționalist nou-nouț dela 
Dobra, care la alegerea sa și după 
aceea a vestit, că este înaintemer- 
getorul așa cjisului curent, ce tinde 
a da cu buretele peste politica de 
pănă acuma a Românilor, se se 
porte înaintea „representanților na- 
țiunei“, mai cu smerenie și se des- 
fășure mai puțin temperament. Der 
Dr. Vlad, care în genere a avut o 
atitudine curagiosă, nu le-a făcut 
acâsta bucurie, ba a folosit în de
cursul vorbirei sale mai de multe- 
orl ocasiunea de a pișcă binișor pe 
cei din partidul guvernului, și n’a 
lăsat se fie intimidat prin întreru
perile adese vehemente ale patrioți- 
lor romanofobi. Au rămas totuși 
mulțămiți șoviniștii din drepta și 
din stânga, când au vecjub că depu
tatul Vlad nu desfășură nici un fel 
de program național, ci desavuând 
în deplină necunoscință de causă 
atitudinea politică de pănă acuma 
a Românilor din Transilvania, Bănat 
și Țâra ungurescă, călăresce pe ca
lul de lemn al cestiunei de tot 
anticvate a esecutării legii naționali
tăților; când au vetțut că părăsesce 
cu totul terenul istoric al luptelor 
nostre naționale, punendu-se fără de 
nici o reservă pe terenul parlamen- 
tarismulai maghiar, care s’a desvol- 
tat în diametral contrast cu intere
sele de esistență națională ale Ro
mânilor și ale celorlalte popore 
conlocuitore nemaghiare.

Deputatul Dobrei a avut, de 
sigur prima oră în vieța sa, ocasiu
nea de a simți de astă-dată cum se 
cade acea anomalie a stărilor, ce 
s’au creat de 35 de ani în acest stat 
dis constituțional, când la atacurile 
nesăbuite ale '.esclusiviștilor turbați, 
s’a vecjut împins de a face declarări 
sărbătoresc!, că-și iubesce neamul și 
ține la limba dulce a mamei sale, 
der nu e trădător de patrie.

Așa departe au ajuns lucrurile 
la noi și tînerul deputat dela Dobra 
ar trebui să înțelăgă, că în astfel 
de circumstanțe nu un singur om, 
der nici 18, pe cari spereză a-i câș
tiga în viitor ca soți, nici de trei 
ori pe ațâți nu vor pute să aducă 
nici o lecuire prin apelarea la acele 
legi, cari în cursul epocei dualiste 
au fost anume create pentru desna- 
ționalisarea nostră și prin pretenția 
naivă, că prin esecutarea strictă a 
acestor legi asupritore s’ar pute îm
bunătăți sortea poporului nostru, ca 
să potă trăi și el ca „naționalitate", 
pe lângă „națiunea11 a tot puternică, 
pe care densul și-o închipuiesce pote 
teoreticesce cum de tapt nu este 

și nu pbte fi nici odată pe lângă, 
organisația și legile actuale.

Partea obiectivă a discursului 
d-lui Vlad, în ce ne privesce pe noi 
cei dela acest organ, confirmă nu
mai prevederile nostre. Am dis, că 
pasul de la Dobra lovesce în față 
interesele solidarității nostre, am 
constatat mai târziu faptul deserțiu- 
nei din partid a candidatului și ale
sului din acel cerc, prin călcarea 
programului nostru național. Și âtă, 
că deja se văd fructele rele.

Ori cât de frumos ar fi vorbit de
putatul Vlad, prin faptul, că chiar 
în introducerea vorbirei sale a pus 
în vedere adversarilor o scisiune po
litică, ce s’ar săvârși în sînul Româ
nilor, nl-a stricat mai mult, decât 
ne ar pută folosi prin 999 de vor
biri ținute la urechile surzilor.

Din norocire d-1 Vlad e numai 
o singură personă, care n’are nici o 
împuternicire de la partidul nostru 
național a vorbi în numele acestuia și 
deci nici nu-1 pote angaja, ori cât 
ar declara, că ar fi fost ales pe basa 
programului de la 1881.

Pare că președintele camerei, 
contele Apponyi a înțeles acesta, 
căci a alergat în ajutorul lui Vlad, 
când șoviniștii au sărit cu gura, asu- 
pră-i, cerându-le se-1 lase să vorbescă, 
și a făcut’o acesta nu atât din con
siderație la momentele delicate ale 
crisei, cât mai mult spre a nu des
curaja pe cei 18, cari după afirma
rea d-lui Vlad să pregătesc a părăsi 
și ei terenul de pănă acum al re- 
sistenței naționale.

------------- i

Mitropolitul Bucovinei și Ru
tenii In dina de 7 Iulie a fost convocat 
în Cernăuți un mare meeting al Rutenilor 
la care au participat 4000 de omeni. S’a 
votat o resoluțiune în care se cer mai 
multe îmbunătățiri și ușurări. După mee
ting, mulțimea sub conducerea deputaților 
Fihuliak, Nic. Wasilco și alții, s’a dus la 
reședința, metropolitului. Metropolitul Dr. 
de Repta, a declarat, că îi primesce, după 
ce deputății au garantat de menținerea 
ordinei. Deputatul Fihuliak a ținut un 
discurs, în care a descoperit metropolitului 
gravaminele Rutenilor și au cerut numirea 
unui vicar general dintre Ruteni.

Metropolitul a răspuns, că deputății 
nu sunt îndreptățiți a representa poporul 
în chestiuni bisericesc! și că vre se vor
bescă direct cu poporul. 1. P. S. Sa s’a 
coborît în curte, unde a ascultat plânge
rile poporului. Deputății se țineau strîns 
lângă I. P. S. Sa temându-se se nu-1 mal
trateze poporul. După ce a ascultat po
porul, metropolitul a invitat pe deputat! 
să între cu dânsul în apartamentele sale, 
pentru a conferi serios asupra situațiunei. 
Când au eșit de acolo, deputății erau 
forte deprimați, er poporul i-a primit cu 
aclamațiuni. La adresa metropolitului s’au 
proferat cuvinte înjuriose.

Turcia și Bulgaria. Se telegrafieză 
din Gonstantinopol: Cercurile diplomatice 
se îndoesc, că Bulgaria ar ave de gând 
se adreseze un ultimatum Turciei. După 
părerea lor, Bulgaria n’are nici un motiv 

de a face un asemenea pas și nici un 
drept de a protesta contra concentrărei 
de trupe turcesc!, care se justifică prin 
trebuința de a reprima bandele bulgare 
revoluționare. De altfel, Pdrta este deter
minată Ia o asemenea acțiune prin pre
siunea Austro-Ungariei și Rusiei de a 
esecuta reformele adoptate deja. Cercu
rile diplomatice competente condamnă în 
unanimitate atitudinea guvernului bulgar, 
recunoscând totuși situațiunea dificilă, față 
de opinia publică din principat. Comite
tele revoluționare macedonene, desperate 
de nesuccesul acțiunei lor, par că se si
lesc acum de a provoca un răsboiu pentru 
a scăpa de răspunderea ce și-au asumat 
prin deslănțuirea mișcării insurecționale 
în Macedonia. Cercurile de la Yldiz-Kioșk 
și ale Portei, precum și cele diplomatice 
au credința firmă, că principele Ferdi
nand și guvernul bulgar vor fi prudenți 
și liniștiți și nu se vor lăsa a fi rătăciți 
prin demersuri nereflectate. Din parte-le 
cercurile de la Yldiz-Kioșk și ale Portei 
nu voesc de loc un răsboifl și nu fac nici 
o pregătire în acest scop.

Noua lege militară.
Miercuri comisiunea pentru armată a 

camerei a ținut ședință. Din partea gu
vernului a fost de față ministrul presi
dent Khuen-Heder vary și ministrul de hon- 
vedi Kolozsvary. In desbatere sunt proiec
tele militare. Ministrul Kolozsvary a de
clarat următărele:

In ce privesce așa numitele postulate 
naționale primesce punctul de privire al 
guvernului trecut, recomandă însă comi- 
siunei, că nu este oportun a-se complica 
acum proiectele actuale. Să se eschidă 
tote Gestiunile, cari nu stau în legătură 
cu proiectele din desbatere, pentru-ca să 
nu se amâne descurcarea.

Nisuința lui e îndreptată într’acolo, 
ca să se facă capăt provisoriului actual 
și se se presente o nouă lege militară pe 
timp de 10 ani, așa că contingentul de 
recruți în 1904 se se voteze pe basa nouei 
legi militare. Declarațiuni mai amănunțite 
nu face de-ocamdată. Spune însă, că ten
dința e de a se redacta noua lege pe basa 
serviciului activ de doi ani, ceea-ce va 
ave ca urmare o sporire necondiționată a 
contingentului de recruți și a contingen
tului de pace. Urcarea contingentului de 
pace este necesară din punct de vedere 
militar.

La cavalerie și la artileria equestră 
se va menține serviciul de trei ani. La 
marină serviciul de, 4 ani se reduce la 
3 ani. La celelalte arme, serviciul se va 
reduce la 2 ani.

Se va ave de grije, ca voluntarii pe 
un an, cari nu pot depune cu succes esa- 
menul de ofițer în reservă, în principiu și 
fără escepțiune se nu fie obligați la al 
doilea an de serviciu, și al doilea an de 
serviciu să-l facă numai aceia, cari s’au 
constatat nevrednici pentru privilegiul de 
voluntar.

S’a pregătit definitiv planul pentru 
noua procedură penală militară, care încă 
în decursul acestei luni se va trimite celor 
două parlamente spre studiare și desbatere.

Privitor la permutarea ofițerilor su
puși ungari la regimentele din Ungaria, 
ministrul spune, că pănă acum și-au cerut 

permutarea numai 50. Din oficiu au fost 
permutați încă 19, cu totul 69. Permu
tarea se face la cererea respectivilor, seu 
a părinților lor. Guvernul militar va grăbi 
în viitor permutările. Este inse absolutim- 
posibil, ca toți ofițerii supuși ungari se fie 
permutați de-odată la regimentele din Un
garia, și acesta din diferite cause.

Cu ocasiunea absolvării studiilor mi
litare, fie-care elev va fi întrebat să se 
declare, că la care corp de armată do- 
resce să serveseă. In anii 1901, 1902 și . 
1903 au cerut 336 elevi din institutele 
armatei comune, ca se nu fie împărțiți \la 
regimente ungare. Numai la 169 li-s’a îm
plinit dorința, er restul de 167 au fost 
dislocați la regimente ungare. In cei trei 
ani amintiți 40 elevi din Academia Lu- 
dovica și din școla de cădeți și-au cerut 
dislocarea în armata comună, dintre cari 
10 la trupe din Austria, 30 la trupe din 
Ungaria. Așa a fost dorința lor. De aici 
se vede, că o forte mare parte a elevilor 
absolvenți, doresc înșiși să fie împărțiți la 
regimente nemaghiare, ba adese-orl pă
rinții elevilor eșiți din institutele de hon- 
vecji condiționeză împărțirea lor în armata 
comună de la aceea, ca ei Să nu serveseă 
în regimente ungare.

Bursele în institutele militare ale ar
matei comune, ori de ce categorie ar fi 
ele, se vor da numai tinerilor supuși 
ungari.

Completarea honvefiimei cu artilerie 
ar necesita mari jertfe financiare. Decă 
s’ar face acesta, cheltuelile ar trebui se 
le pdrte esclusiv Ungaria.

In ce privesce limba în care volun
tarii pe un an fac esamenele de ofițer în 
reservă: regulamentul de serviciu nu pre
tinde deplina cundscere a limbei germane, 
însă pentru-ca cineva să potă fi numit 
ofițer, se cere, ca respectivul să cu- 
ndscă limba germană în măsura, încât să-și 
potă esprima corect gândirea, ca astfel să 
corăspundă, ca ofițer, cerințelor împreu
nate cu posiția sa de ofițer.

Din dieta ungar &
Discursul deputatului Dr. Aurel Vlad.

Aurel Vlad: Vorbesc ca representan- 
tul unui partid, care de timp îndelungat 
n’a fost representat în acestă cameră {Stri
gări din drepta-. Nici nu va fi un 
astfel de partid!) Viitdrele alegeri gene
rale vor arăta, că da! vom fi represen- 
tați aici, vom fi cel puțin 18—20, ori ce 
veți face. {Strigări din drepta-. Nici odată! 
Sgomot îndelungat. — Presidentul: Rog 
liniște). Cred, că fie-care deputat are dreptul 
a vorbi în parlamentul Ungariei. Precum 
eu am ascultat pe alții, aștept să fiu și eu 
ascultat, căci m’a trimes aici un cerc elec
toral și cercul acesta e în drept a aștepta 
de la d-vostră să ascultați pe representan- 
tul său. {Strigări în drepta: N’ai spus 
nimic 1)

Rakovszky St. (partidul poporal): 
Nici nu l’ați lăsat să spună ceva. țSgo- 
mot).

A. Vlad: Am spus, că sunt aderentul 
partidului național român; acesta e par
tidul meu, și decă m’au ales cu progra
mul acelui partid (!!?), cred că’mi-e permis 
s’o indic acesta aici. (S’audirn, s’au- 
dira !)

Revenind asupra programului d-lui 
ministru president, vreu să constat, că par
lamentarismul maghiar și-a încetat de 
fapt plățile, de-drece el nu fii capabil a 
introduce legile militare. Majoritatea nu-și 
pdte validita voința în parlament; causa,
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după a mea părere este, că la noi parla
mentarismul s’a falsificat și că minorita
tea, care a luptat cu arme estraordinare, 
pote cel puțin se se refere la aceea, că 
majoritatea acesta nu esprimă fidel majo
ritatea națiunei. Etă ce dă minorității forță, 
și decă dumniavostră vreți se remediațî 
starea acesta, atunci nu vi-se pote oferi 
altă modalitate, decât o schimbare totală 
de sistem, care se aducă națiunea în si
tuația de a-șî esprima fidel voința cu ocasia 
alegerilor.

Decă vreți să se restabilescă ordinea 
și liniștea parlamentară, poftiți și faceți o 
reformă parlamentară și apoi se faceți 
alegeri, în cari națiunea să-și potă ma
nifesta voința îu parlament, așa precum 
eaisimte. Căci eu ered, că acel parlament 
din care naționalitățile lipsesc aprdpe cu 
desăvîrșire, nu esprimă fidel voința na
țiunei.

Br. Feilitzsch- De ce ați fost pasi- 
viști? — Barta O.: Poporul n’a fost pa- 
sivist, ci numai conducătorii (Sgomot ge
neral). — Presidentul: Rog tăcere.

A. Vlad : Cred, că d-nii deputat! mai 
vechi sciu, că au mai fost în camera a- 
cesta deputat! naționaliști români. A venit 
însă regimul Tisza și i-a răsturnat, a venit 
regimul, cu care nici d-vostre n’ați fost 
mulțumiți, nici noi nu suntem mulțumiți. 
(Boncza M.: Ați fost pasiviști 1) Pasivitatea 

6 am enunțat’o din silă, am enunțat’o fiind-că 
n’am putut se alegem nici un candidat, 
căci ne-au împedecat cu gendarmii și cu 
baionetele, ca alegătorii noștri să nu 
pdtă vota.

Când' George Pop (Băsescl), un mem
bru al partidului independist, care tot-odată 
e si Român, fu răsturnat, acesta ni-a servit 
ca dovadă strălucită, că sub acel guvern 
și că pe lângă un astfel de sistem elec
toral, n’avem ce căuta în lupta electorală. 
Din causa acesta am enunțat pasivitatea. 
Destul de rău am- făcut (!!), căci deși am 
vedut, că guvernul luptă cu mijloce vio
lente, noi ar fi trebuit să luăm lupta și ar 
fi trebuit să forțăm guvernul, ca se aplice 
contra ndstră tote violențele, pentru-ca să 
ne putem provoca cu îndreptățire la aceea, 
că etă! ne esclud din parlament (Sgomot 
în drepta.)

Br. Feilitzsch-. Asupriți!
A. VJad: Da,, suntem asupriți și am 

fost asupriți atunci când se menține un 
cens electoral imposibil, numai pentru-că 
se tem, că din cercurile ardelene nu vor 
veni aici ațâți deputați guvernamentali, 
ca pănă acum. (Mare sgomot în drăpta.)

Leszkay Gy.: Valahii din Bihor vo- 
teză cu */4 dare, ca și Maghiarii.

Presidentul: Am datoria, ca în par
lamentul maghiar, in interesul reputației 
liberalismului Ungariei, să validitez prin
cipiul, că cu cât cineva e mai isolat în 
acest parlament, cu atât mai mult să-i ga
rantez libertatea cuvântului. Rog deci să 
ascultați pe d-1 deputat.

A. Vlad: Mă închin cu mulțumită 
înaintea declarației d-lui președinte, care 
chiemă la ordine pe colegii mei deputați 
turbulenți.

Presidentul: Rog pe d-1 deputat să 
fie mulțumit cu observarea presidială, și 
din parte-i încă să binevoiescă a-o urma.

A. Vlad: O (dovadă cum-că par
lamentarismul a dat faliment, este și 
aceea, că după căderea lui Banffy nu 
s’a putut crea o stare parlamentară 
regulată, decât după ce majoritatea a fost 
silită să pacteze cu minoritatea, și pe basa 
acestui pact guvernul a fost silit să pre- 
sente anumite proiecte de lege și se le 
voteze. Acest compromis a fost o atingere 
a principiului majorității. După a mea 
părere acesta e inparlatnentar, der așa 
este. Numai prin schimbare de sistem se 
pote remedia starea acesta. Cari sunt cău
șele? Căușele sunt două. Una urmeză din 
acel principiu neparlamentar ajuns la 
suprafață în urma pactului de la 67, că 
sunt în parlament partide, cari în general 
nu sunt capabile de guvernare. A doua 
causă e, că guvernele de la 67 încoce au 
urmat o politică de naționalitate cu totul 
greșită atunci, când au scos aprope total 
naționalitățile din parlament. (Strigări în 
drepta și stânga estremă: Nu-i adevărat! 
Nimeni nu le-a esclus.)

Bakonyi S. Naționalitățile nu au 
drept de representare escepțional.

A. Vlad; Și eu die, că naționalită
țile n'au drept de representare escepțio
nal. Der și naționalitățile sunt cetățeni 
ungari și, deci, ele ca cetățeni ungari au 
și drepturi politice. Noi nu ne retragem 
și nu vrem a ne retrage de la împlinirea 
obligamentelor cetățenesc!, pretindem deci 
și putem să pretindem, că și nouă ne com
pel acele drepturi, ca ori cărui cetățen al 
patriei.

Br. Feilitzsch: Spoliare de drepturi 
n’a fost aici. — 0 voce din drepta: De 

cari drepturi a-ți fost despoiați? — Barta 
O.: Nicăiri în lume naționalitățile n’au 
atâtea drepturi ca în țera acesta. (Sgomot.)

A. Vlad: Când veni guvernul lui 
Szell, părea că are să se schimbe- siste
mul, căci venise cu devisa: drept, lege și 
dreptate. Decă Goloman Szell ar fi intro
dus sistematic acest principiu, i-ar fi suc
ces a produce o schimbare de sistem. Co- 
loman Szell însă s’a răzimat tocmai pe 
acea majoritate, care a urmat pe Banffy. 
Și-a luat și Szell pe acei miniștri, cari 
au fost aderenții vechiului sistem.

Numai de curând am audit accen- 
tuându-se în acest parlament sfințenia cu
vântului dat. Dâcă pe bărbați îi obligă 
cuvântul dat, el obligă cu atât mai vârtos 
pe acea legislativă, care împlinesce cea 
mai înaltă misiune în stat. Camera a pro
mis se fie dreptă față cu naționalitățile, 
dâr nu și-a împlinit promisiunea. S’a adus 
la 1868 așa numita lege de naționa
lități, pe care însă nici un guvern n’a ese- 
outat’o. (Voci: Nu se pote esecuta). Atunci 
m’ai bine s’o desființați, căci cel puțin n’ar 
fi rușinea aceea pe noi, că esistă o lege 
pe care nu vreu s’o esecute.

Barta O.: Mai sunt și alte legi ase
menea. Oe e cu legea despre numirile lo
calităților ?

A. Vlad: Naționalitățile însă au esis- 
tat cu tdte acestea, ele esistă și ații.

Bartha M.:Prin acea lege s’au creat 
naționalitățile.

A. Vlad: Nu legea, ci Dumnedeu 
le-a creat.

Barta 6.: Cred, că i-a și părut rău. 
(Ilaritate generală.)

A. Vlad; D-1 ministru-president a 
spus în discursul-program, că va guverna 
pe basa legei, dreptului și dreptății. In 
promisiunea acâsta se cuprinde, deci, și 
aceea, că guvernul său este continuarea 
guvernului trecut, va guverna deci pe 
aceleași base, pe cari base a guvernat 
Col. Szell. (Ugron: Fiind-că ia cu sine pe 
mameluci. Decă nu i-ar lua, alt guvern ar 
fi. — O voce din stânga: A fost o sim
plă frasă.) E altă cestiune, decă e o frasă 
seu nu. A spus’o d-1 ministru president și 
eu sunt dator a-i crede, pănă când nu mă 
voiu fi convins de contrarul. Cred, că 
promisiunea involvă în sine și aceea, că 
va esecuta legea naționalităților, căci și 
acesta e lege. A promis și guvernul tre
cut, der totuși n’a esecutat’o. Im! iau deci 
voie a întreba pe d-1 ministru-president: 
că decă vre să esecute tdte legile, eseou- 
ta-va și legea acâsta ? Căci etă cum stăm 
cu acestă lege:' tot ce este în ea nu se 
esecută, er ceea-ce nu este în ea se ese- 
cută. (Mișcare. Strigări în drepta: Ce-i 
asta?) Voiu da esplicare, mai întâiO însă 
trebue să fac o mică diversiune. E o forte 
însemnată cestiune de drept constituțional, 
de drept public, o cestiune însă la discu
tarea căreia trebue să dispară păreții de 
despărțire.

Când d-1 deputat Okolicsanyi a su- 
levat atingerea libertății pressei, parla
mentul maghiar a dat o strălucită dovadă, 
că atunci când e vorba de atingerea ga
ranțiilor dreptului constituțional al cetă
țenilor, camera ungară scie se fie una
nimă. Eu vrău acum să vorbesc de alt 
cas mult mai important. Cred, că cel ce 
pricepe dreptul public și care e în clar 
asupra principiilor libertății constituționale 
și parlamentarismului, va dice, că guver
nele, cari au dat ordonanțele acelea, au 
călcat constituția și au călcat în piciore 
legea. (S’audim !)

Este ore în parlamentul acesta vr’un 
membru, care să tragă Ia îndoielă, că ce
tățenii au dreptul, liber și după convin
gerile lor, să-și constitue partid politic? 
(Mare sgomot și strigări în drepta și stânga 
estremă: Numai să nu fie contrar statului. 
S’audim ! S’audim !)

Feilitzsch: Acesta e comitetul din 
Sibiiu.— Rakovsky: In ochii d-vdstră și noi 
ara fost contrarii statului. (Mare mișcare).— 
Presidentul: Rog tăcere, ca d-1 deputat să 
pdtă desfășura ce vre să spună.

A. Vlad: Cred, că este un drept in
dubitabil al cetățânului, de-a profesa prin
cipii politice, conforme convingerilor 
sale. (Mare sgomot în stânga: Ohd! vor- 
besce rafinat!) Cred, că guvernul trebue 
să respecteze convingerile acestea.

Ugron: Asta o stabilesce tribunalul.
A. Vlad:... Decă cine-va comite o 

ilegalitate, poftiți și-l închideți, fie chiar 
și ministru. . . Oetățenul are dreptul de-a 
urma și propovădui principiile politice, 
cari corespund convingerilor sale. Așa stă 
lucrul, și în constituția ndstră, în legile 
nostre nu va găsi nimeni nici o disposi- 
țiune, care să oprescă constituirea cutărui 
seu cutărui partid politic.

Visontai: Se găsesce în codul penal 
când trebue cineva urmărit.

A. Vlad: Recundsce ore legislativa 
un astfel de drept guvernului, încât el să 
pdtă dice, că desființez cutare partid po
litic și nu-i mai permit funcționarea ? (Stri
gări în drepta : Da, ea are drept!) Și acesta 
s’a întîmplat tocmai față cu partidul na
țional rom'ân, a cărui activitate s’a oprit 
prin ordin ministerial și s’a enunțat, că e 
o transgresiune a convoca o astfel de adu
nare politică, transgresiune, ce se pedep- 
sesce cu închisore și amendă. (Strigări în 
stânga și drepta: Corect a fost!) Cred, că 
partid politic se pote constitui...

Feilitzsch: Contra patriei nu! Acolo 
însă ați făcut și memorandul.

Lukacs Gy: Ar trebui înfundați în 
temniță toți aceia, cari au făcut memo
randul.

Presidentul: Rog liniște.
A. Vlad: Nu esistă în țâra acesta 

jurisconsult, care să cuteze a trage la în
doială adevărul cuvintelor mele. Nu esistă 
lege, care ar opri pe cetățen de a-șl pro
fesa convingerea sa politică. Nu esistă 
lege, care ar da ministrului dreptul, de a 
desființa cutare seu cutare partid. (Strigări 
în stânga estremă: Dâcă nu e antinațio
nal.) Der partidul socialist, național este? 
Activitatea acestui partid nu e oprită încă 
și nu e suspendată, fir la ceea ce au drept 
socialiștii, și noi avem drept. Greșesc acei 
d-ni deputați, cari cred, că un partid po
litic se înșghebeză numai așa din sport. 
Partidele politice se constitue, pentru-că 
nu pot să validiteze direcția lor în cadrul 
altor partide politice, din care causă se 
grupeză deosebit. Că apoi corecte sunt 
principiile, ori nu...

Bartha M: Tot una e?
A. Vlad: Da, tot una! (Mare sgo

mot.)
Bartha M: Chiar de ni-ați aprinde 

casă!
A. Vlad: Avem legi. Poftiți și apli

cați legea penală față de acela, care co
mite ilegalitate.

Pap Z: Chiar și nisuința de consti
tuire e punibilă.

Lukacs Gy: D-vdstră v’ați dus la îm
păratul în Viena! Astfel ați constituit par
tid politic! O să vă dăm peste degete! 
(Sgomot.)

A. Vlad: Țera are cetățeni, cari 
aprobă principiile acele, pe basa cărora 
m’au trimis aici în cameră. (Strigări: Cari 
sunt acele principii ?)

Sebess D: Trădarea de patrie 1
A. Vlad: Nu e tradare de patrie. 

Greșesce d-1 deputat, decă crede, că eu 
I sunt trădător. Protestez în contra acestei 
I espresiunî și protestez contra aceea, ca pe 
fruntea ori-cărui cetățen al patriei se se 
înfiereze t.radarea, cât timp nu sunt do
vedi positive, că respectivul cui și când 
și-a vîndut patria. Eu ast-fel de dmeni 
orbiți și decăduți nu-mi pot închipui.

Lukacs Gy: De sigur, el înțelege 
patria valahă. Reservatio mentalis. Spune, 
patria maghiară o înțelegi?

A. Vlad: Declar, că-mi țiu de dato- 
rință a lucra din tote puterile pentru în
florirea patriei, pentru fericirea ei. Aștept 
însă, ca ceea-ce la alții e virtute, să 
nu se considere de păcat atunci când eu 
sunt fidel naționalității mele.

Polonyi G: Frase. — Presidentul: 
Rog să ascultați pe d-1 deputat.

A. Vlad: Eu vreu să fiu cetățen 
fidel al acestei țări. Insă nu pot recu
ndsce nimănui, nici țării, dreptul de a pre
tinde de la mine să fiu infidel cătră na
ționalitatea mea și să-mi neg originea.

Br. Feilitzsch: Nu pretindem, der se 
recunosci supremația națiunei maghiare.

A. Vlad: Void ave ocasie se vor
besc și despre acesta. Văd, că prin între
ruperi promovați obstrucțiunea. Ei bine, 
eu din principiu sunt adversarul obs- 
trucțiunei.

Oe privesce programul d-lui minis
tru-president referitor la cestiunea națio
nalităților, mărturisesc sincer, că nu-1 gă
sesc tocmai clar. D-1 ministru a dis între 
altele: „Scopurile statului maghiar cred 
a-le servi mai bine, decă voiu întări ma- 
ghiarimea, care și în privința istorică a 
dat timbrul acestui stat". Bine, eu iscălesc 
acesta, însă se nu se întâmple în detri
mentul nostru.

Br. Feilitzsch: Ge fel de „nostru^? 
Aici numai Maghiari sunt și pot si fie\

A. Vlad: D-1 prim-ministru a ne- 
merit cuiul în cap, când a dis, că „să nu 
credă nimeni în țeră, că interesele cetă
țenilor nemaghiari s’ar pute separa de in
teresele Maghiarilor11. Ei bine, nici eu nu 
le separez. Sortea naționalităților atunci 
va fi bună, — a <J1S d-1 ministru — națio
nalitățile atunci' vor fi fericite, când și 
Maghiarul e fericit. Der nimeni nu va 
trage ia îndoială, că țera atunci va fi 

fericită, când fie-care naționalitate se va 
simți bine și fericită aici.

Veres I.: Nu însă în detrimentul 
nostru.

A. Vlad: Țera va fi mare și fericită 
atunci, când Maghiarul, Sârbul, Slovacul 
Românul își află căminul în patria asta - 
Deărece însă programul d-lui ministru 
president și partidul pe care se razimă 
nu-mi dau nici o garanție în privința a- 
cesta, eu nu pot vota încredere guver
nului. (Aprobări în drepta. Strigări: Slavă 
Domnului.)

Mulți din aceia, cari lărmuesc, repre- 
sentă ținuturi locuite de Români. Vom în
griji, ca să nu mai între aici.

Br. Feilitzsch: Ce fel de amenințare 
e acâsta? (Strigări: Nimeni nu se teme.)

A. Vlad: D-1 deputat Zichy a dis, 
că liberalismul a dat faliment. N’a dat fa
liment, căci liberalism la noi n’a esistat. 
Partidul așa numit liberal n’a făcut poli
tică liberală, ci hotărît reacționară. Ori 
doră omnipotența fișpănescă e instituție 
liberală, liberală este instituția virilismu- 
lui, camera magnaților? Cred că nu. In 
aplicarea forței: etă în ce au fost liberali 
domnii. Guvernul răzimendu-se pe-un ast
fel de partid, n’am nici o încredere față 
de el (Strigări vii în drâpta: Slavă Dom
nului!) și nu iau spre sciință programul 
d-lui prim-ministru.

Un atac în contra obstrucției.
Ministrul-președinte Khuen Hedervary 

a declarat în ședința de la 8 Iulie a die
tei, că nu vre se profite de indemnitate 
pentru disolvarea camerei, că în cursul 
tratativelor n’a fost vorbă despre legile 
pactului și că nu este nici o deosebire 
între celea (lise în discursul program și 
celea stabilite în tratative. A declarat mai 
departe, că mulți au înțeles fals cuvântul 
„deocamdată11, dedre-ce legile militare nu 
vor mai fi aduse la ordinea dilei. In pri
vința revisuirei regulamentului a declarat, 
că n’are de gând a o aduce în desbatere, 
der că pote să vină mai târdiu timpul re
visuirei, er când ar veni asemenea îm
prejurări, ceea-ce ar fi echivalent cu anar- 
chia completă parlamentară, atunci el nu 
s’ar da înderet nici de la clotură.

Enunciațiunea acesta a ministrului 
președinte a provocat mare consternație 
și sgomotose protestări în stânga estremă.

Șeful obstrucțiunei Barabâs Bela s’a 
distins și în acestă ședință cu atacurile 
intransigente îndreptate contra lui Khuen- 
Heoervary. Ministrul-președinte însă i-a 
răspuns citând din discursul lui Barabas 
însu-șî, rostit la.25 Iunie, în care a decla
rat, că în cas, când s’ar revoca proiectele 
militare, el se va lăsa de obstrucție.

Discursul acesta al lui Khuen-Heder- 
vary a fost primul succes parlamentar al 
ministrului-președinte și ambele nuanțe 
ale partidului independist au fost viu 
atinse de acest discurs.

Un răsunet
la strigătul de alarmă din Timișora. 

III.

Bată-o părdalnica de statistică, 
cine a inventat’o și pe ea, ca se 
mai dea pe omeni și lucruri de gol? 
In vremile cele bune, oile mocanilor 
și ale seliștenilor treceau cu sutele de 
mii Dunărea în Turcia, treceau în 
Crimea. După Sulzer in 1772 s’au 
plătit taxe la vămi pentru 591.210 
oi ardelene, trecute pentru vărat în 
principate afară de oile țigăi (2/3) 
pentru cari atunci nu se plătia nici 
o taxă, dedre-ce ele fiind mai fine 
și de folos mai mare, erau scutite pe 
acele vremuri, pe când tdte guvernele 
făceau sacrificii însemnate pentru îm
bunătățirea rasei oilor și Introduce
rea merindselor; erînernal780—81 
au iernat peste 500,000 de oi arde
lene in Valahia.

Statistica bulgară arată, că la 
constituirea principatului actual al 
Bulgariei, nu s’au mai găsit decât 
vr’o 7000 oi ardelene în Bulgaria, 
care la noul recensement peste 5 ani 
au dispărut și acelea.

Statistica animalelor domestice 
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din România pe 1903 — glăsuesce 
la pag. 45:

„Pe la 1854—55 oile mocanilor ar
deleni aflate în țerile nostre, se ridicau 
pană la 1 */2 milion capete. La 1876 acăsta 
cifră scade la 500,000, în 1891 la 110,000 
în 1896 la 43,600. In 1902 după datele 
culese de ministeriul financelor, numărul 
oilor aflate în teră pentru pășunat era 
de 88,000.

„Cum vedem deră, practica trecerei 
oilor ardelene în țările române a dispărut, 
și din acestă causă venitul, care se per
cepea altă-dată de la păstorii ardeleni, și 
care nu mai departe în bugetul anului 
1865 figura cu 66,000 lei, astădl nu în- 
semneză mai nimicu.

Se ne ierte deci d-1 Lupaș, că 
nu s’au stricat așa tare treburile în 
România, ca mocanii cu oile lor se 
nu mai potă esista: Districtul Ialo
mița are abia 36 suflete pe klm.3 și 
arendașii și proprietarii indigeni 
cresc relativ Ibrte puține vite — er 
moșiile cele mari se arendbză cu 
6—7 maximum 8 lei pogonul, în 
Bărăgan și cu câte 3—4—5 lei la 
Baltă, la munte de asemenea; în 
Dobrogea și mai puțin, er guvernul 
pentru transportul oilor dela munte 
la câmp și Baltă le-a făcut prețuri 
destul de reduse pe căile ferate. 
Transportul oilor cu trenul îl costă 
acji pe oier într’o nbpte mai puțin, 
seu nu cu mult mai scump decât 
înainte vreme pe jos, când, decă și 
nu plătea la stăpânii moșiilor direct, 
pe unde trecea nimic, der plătia la 
globe plocone, camanacl etc. și pă
gubea prin furturi timp de 1—2 
luni de cjile cât ținea transportul și 
mersul turmelor pe jos.

Cai și vite cornute pentru muncă 
se caută și plătesc acjl forte bine în 
România, der nu sunt — căci grație 
culturei de cereale puse. Țera a 
ajuns se nu mai posedeze reproduc- 
tori de valore. Acjl, Grecii din Gre
cia și Turcia vin de închirieză lap
tele și cașul de la cășerii din Do
brogea cât și la munte pentru es- 
port, și nu găsesc lapte și caș.

Apoi cine a stricat și urcat 
prețurile arencjilor moșiilor, fără 
de nici un rost și sbmă, făcând pro
prietarilor locali în tote o concu
rență nebună și au nărăvit pe pro
prietarii moșiilor mari, ca se nu le 
ceră nici un acaret, seu ori-ce insta
lație pe moșie, decă nu tot Grecii și 
Albanesii. și mocanii, cari din mi
cul comerciu s’au aruncat de-odată 
la plugăria mare și jupoirea țăranu
lui român de rodul muncei sale cu 
învoell.

„In Bărăgan pe domeniul lui Toma 
Petcu din Săoele, din 10 tirle câte erau 
după vremuri, 8 s’au împrăștiat, fiind-că 
nababul n’a voit se învoiescă vita mare 
la pășune fără de dece lei în acea sălbă- 
tăcime, pe când taxa celui-lalt arendaș 
tot mocan era de 7 lei; 20,000 de pogdne 
îi rămaseră nearate și necultivate, grâu 
pentru ciocârlii, cum dicea dânsul er unde 
a arat, a arat pănă și drumurile. Așa era 
pe moșiile Jegalia, Dichisenca și altele la 
T. Petcu, care se dice, că avea la 100,000 
pogdne, și nu mult mai bine la alții1*.

Der tîrlele și instituția tîrlașilor 
cine ore a întrodus’o în țeră, decât 
mocanii și țuțuienii. caii se mulțu
meau cu pământul nud?

Inse grație concurenței nebune 
la arencji de moșii mari, au ajuns 
a<ji lucrurile acolo, că în Moldova
— dulcea și frumăsa țeră a lui Alesandri
— după recensământul din urmă, 
făcut de ministeriul financelor, jidanii 
au acjl 466.288 ha în arendă, jidanii 
cu Românii în tovărășie 25,691 ha, 
streinii 130,830ha, er Românii 400,390 
ha. In Valahia 2/3 din suprafața țe- 
rei se află deja ajunsă în stăpânirea 
de tapt, nu nominală, a arendașilor 
streini. Datele cari se vor cunosce 
de aprbpe la tbmnă, vor fi pbte și 
mai triste pentru neamul românesc, 
decât cele din Moldova.

Faptul este, că unde la desro- 
birea pământului din 1864, proprie
tarii mari din Moldova își căutau 

cei mai mulți singuri de moșii și 
erau tot omeni cu averi frumose, ei 
adi sunt scoși mare parte din mo
șiile părintescl și înlocuițî prin aren
dași, er dintre arendași în Moldova 
între 1083, 542 sunt Români,. 124 
streini, 399 Evrei și 18 in tovăreșie 
Români cu Evrei. Pe vremea aceea 
de proprietari și arendași de moșii 
Evrei nici că se pomenea — acji Evrei 
proprietari mari sunt sumedenie.

Țăranul român din România, 
in țâra liberă de Turci și Muscali, 
a ajuns proletar cum nu a fost nici 
odată, peritor de fbme cu totă munca 
sa încordată. Sunt fapte și raporturi 
ale statisticei, cari ori cum le-ai în- 
torce și suci, nu se mai pot nici tăi
nui și nici restălmăci. Etă efectele 
concurenței libere în agricultură și 
pe terenul economiei rurale egal de 
daunosă și ruinătbre și pentru pro
prietar ca și pentru muncitor!SOIRILE DILEI.

r
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Ministrul president D. Sturdza în 
Viena. Din Viena se telegrafieză, că mi- 
nistrul-president român d-1 D. Sturdza a 
sosit alaltă-eri în Viena și a conferit în
delung cu ministrul de așterne austro- 
ungar contele Goluchowski. „Allg. Gorr.“ 
dice, că convorbirea lor a fost privitore 
la situațiunea din Balcani.

O columnă pentru regele Carol. 
Ofițerii din geniu au luat inițiativa unei 
subscripțiunl, între ei, pentru a-se oferi 
regelui Carol o columnă după modelul 
celei din Roma, și pe care ar fi gravate 
actele și evenimentele din gloridsa dom
nie a suveranului României.

Foile evreesci și boia papei. Foile 
jidovesc! au atins ărăși recordul reporta
jului în telegramele lor trimise din Roma. 
Un colaborator de la „Osfd. Rdschu și-a 
luat ostenela a face o colecție din unul 
și același număr al diarului ,N. Fr. Pr.“ 
și a scos următorele floricele contradicto
rii de reportaj jidovesc asupra bolei sf. 
Părinte : „Papa este la deplină consciență“. 
„Agonia nu pote dura, decât câte-va ce- 
suri**, „Gemetele începură din nou", „Papa 
dicea pe la medul nopții cătră Lapponi11... 
„Papa nu mai vorbesce de er! nopte, ci 
proferă numai sunete nearticulate1*. „Papa 
nu mănâncă nimica1*. „Papa a mâncat în 
cursul nopții de patru orî“. „Vieța papei 
este vegetativă1*. „Papei i-s’a cetit o te
legramă, în care o damă din înalta aris
tocrație își esprimă urările pentru însănă- 
toșare**. „Papa chemă la sine pe Lapponi 
și îi ceru să-i dea de băut apoi îl rugă 
să-l deștepte, când va suna câsul morții**. 
„Ostd. Rdsch“ observă la acestea: Aici 
se ofere fie-căruia se credă, ce va vrea: 
Papa a durmit ori a veghiat tdtă ndptea. 
El are consciența deplină ori se luptă cu 
mortea. N’a mâncat nimica ori a mâncat 
de patru ori. N’a vorbit de erl nimica, 
ori a spus cutare și cutare**. — Așa nu 
e de mirat, că „N. Fr. Pr.“ și „P. Ll.“ 
aduc în fie-care di câte 4—5 coldne cu 
raporturi despre boia papei.

Esamen la școla agricolă din Fel- 
didra. In diua de 5 Iulie s’a ținut esame- 
nul la șcdla agricolă din Feldidra. Acestă 
șcdlă are două cursuri. In cursul I erau 
înscriși 12, în al doilea 11 elevi. S’a esa- 
minat din prăsirea animalelor, stupărit, 
agricultură, grădinărit, pomărit, cultivarea 
zarzavaturilor.

Logodnă. Dornnișora Angela Bu- 
teanu, profesoră la șcdla civilă de fete 
„Paveliana** din Beiuș s’a logodit cu d-1 
Gamil Selăgianu profesor la gimnasiul 
gr. cat. dinacelași oraș. Căldurdse felicitări!

Deces. Iosif Potsa de Hatolyka, fiș- 
panul comitatului Treiscaune, consilier in
tim al Maiestății Sale și camerier c. și r. 
a repausat în diua de 9 Iulie în etate de 
68 ani. înmormântarea se va face în diua 
de 11 Iulie în cemeteriul rom. cat. din 
S. S.-Georgiu.

Și-a lăpedat numele părinților. 
Minorul Vasile Negrea lucrător la linia 
căilor ferate din Brașov, și-a schimbat 
numele în Fekete.

Un desertor șerb despre regicidiu 
Poliția din Focșani, — scrie „Țara**, — a 
arestat pe un șerb, găsit în oraș vagabon
dând și fără să aibă asupra sa acte de 
legitimație. înaintat perfecturei, Nedelcu- 
Milanovici — Sârbul arestat — a declarat, 
că este soldat desertor din regimentul 
Carol I și că batalionul seu este comandat 
de cătră căpitanul'Mihail Spuzici, El a 
mai declarat, că a deșertat chiar în ndptea 
măcelului din palat, unde se afla degardă 
și a fost printre cei dintâi soldați, cari au 
alergat să scape pe ‘Rege. Vexând tra
gicul sfîrșit al Suveranilor săi, precum și 
barbariile șefilor, el a fugit din Serbia în 
România travestit. Ajuns aci el a cerșit 
din sat în sat pănă când în Focșani, a 
fost arestat.

Reuniunea germană de cântări va 
da în diua de 11 Iulie Ia drele 8 sera (în 
cas de timp nefavorabil Dumineca ce ur- 
măză) un concert la „Casa de tir“. După 
concert (Sommerliedertafel) va urma dans. 
La concertul care va fi dirigiat de d-1 
Paul Richter își va da concursul și d-1 
Dr. Hans Copony, cântăreț de operă. 
Programul este următorul: 1) Capela ora
șului. 2) W. Kienzl Landsknechtlied, cor 
bărbătesc. 3) Arie din opera „Martha1* 
cântată de Dr. Hans Copony. 4) Capela 
orașului. 5. a) Abt Maiennacht, t>) P. 
Richter: Maientraum, coruri bărbătesc! cu 
solo tenor (Dr. Copony). 6) Romanță din 
opera Hugenoțu de Dr. H. Copony/7) Ca
pela. 8) Hirsch Din „Landsknechtleben** 
nr. 6. „Beiwălschem Weinu cor bărbătesc 
cu solo bariton (Fritz Stenner). 9) Capela 
orașului. — Intrarea 2 cor.

Esercițiu de tir. Mâne, Sâmbătă 11 
Iulie de la 5 dim. pănă la 2 p. m. eser
cițiu de tir în Poiana. In acest timp este 
sever interdis accesul pe acest teritoriu.

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

Anuare.
ii.

Ni se trimite anuarul școleler din 
Blașiu, care portă titlul: „Raport despre 
institutele de învățământ greco-catolice 
din Balâzsfalva-Blașiu: gimnasiul superior, 
institutul pedagogic, școla de aplicație și 
șcdla de fete pe anul — școlastic 1902 
—1903 Blașiu. Tipografia seminariului ar- 
chidiecesan 1903. O broșură 8° de 152 
pagini.

La începutul anuarului până la pagina 
29 vedem publicat un studiu întitulat „Ches
tiunea educațiunei". Autorul studiului este 
d-1 Emiliu Viciu, profesor și rector al in
ternatului de băieți. Disertațiunile publi
cate prin anuare de obiceiu au sortea de 
a fi forte puțin cetite. Nu e vorbă, de multe 
ori nici nu sunt, de cât nisce umpluturi 
compilate. Am dori ca. studiul d-lui Viciu 
să nu aibă sdrtea studiilor „de duzină** de 
prin anuare și să ‘fie citit cu atențiune 
de părinți, profesori și elevi, căci multe 
învățături utile cuprinde din ramura atât 
de grea și — vai! — atât de neglijată a edu- 
cațiunei 1

Profesorii de studii ordinare Ia gim- 
nasiu sunt în numer de 17, dintre cari 9 
preoți 7 candidați de preoți și un laic. In 
fruntea corpului didactic vedem pe Iosif 
Hossu, canonic metropolitan, director al 
gimnasiului. Studiile estraordinare, (cantul 
bisericesc, musica vocală și instrumentală 
desemnul și gimnastica) au fost predate 
de patru profesori: un preot și 3 civili. 
Elevilor gr. or. le-a predat reiigiunea pă
rintele Samuil Szabo, preot gr. or.

Din planul de învățământ vedem, că 
limba latină s’a predat în 40 ore pe săp
tămână, apoi vine limba maghiară cu 27 
ore, limba, română cu 26!

Biblioteca gimnasiului s’a înmulțit 
prin ^cumpărări și donațiunî. Numărul 
volumelor nu este arătat. Bibliotecar d-1 S. 
Nestor.

Biblioteca tinerimei numără 2572 vo
lume. Sporul anului acestuia este de 115 
volume. Custode d. Dr. I. Rațiu.

Societatea de lectură numără 111 
membri și a ținut 29 ședințe.(Conducăto
rul societății a fost d. Al. Viciu.

Museul de naturale s’a sporit de ase
menea prin donațiunî și cumpărături. Cus
tode d. Dr. Ambrosie Chețianu.

Pentru museul de fisică și cheroie 
s’a procurat un schiopticon în preț de 300 
corone. Custode d-1 Emiliu Vioiu.

Gimnasiul a avut și un observator 
meteorologic sub conducerea d-lui Eugen 
Pantea.

Museul de archeologie s’a sporit în mod 
considerabil.

Pentru sala de gimnastică și pentru 
sala de desemn s’au procurat mai multe 
aparate și modele.

Gimnasiul are și o grădină botanică, 
care s’a îmbogățit în decursul anului cu 
mai multe specii de plante.

Elevii au fost împărtășiți în diferite 
beneficii așa: 67 elevi au avut burse în 
suma totală de 9710 corde, alții au fost 
ajutorați cu cărți, 182 elevi au fost îm
părtășiți tot la 5 dile cu câte o pâne nu
mită tablă: țipăi.

In internatul Vancean au fost 123 
elevi, dintre cari 27 au avut întreținere 
gratuită.

Fondul pentru ajutorarea elevilor 
în cas de bolă numără 17.797 cordne 
78 bani.

Afară de fondurile de mai sus, au mai 
fost câteva fonduri mai mici ca: fondul 
de scrimă, f. „Ciriac B. Croze1*, f. „loan 
Săbădeanu“ și fondul de escursiuni.

Numărul elevilor de la girnnasiu 
era la sfîrșitul anului școlar 497, dintre cari 
393 gr. cat: 84 gr. or. 3 rom. oat. și 4 
jidovi.

Progresul în studii a fost următorul: 
32 au reușit la esamene cu eminență 76 
cu bine, 236 cu suficient, 93 au rămas cori- 
genți dintr’un obiect, 15 din 2 obiecte 32 
repetent!.

Institutul pedagogic a avut un direc
tor si 7 profesori. Elevi la acest institut 
au fost în cursul I. 30, II. 34, III. 23. In 
tote 3 cursurile 18 privatiști, în majoritate 
fete. Institutul pedagogic a avut și o școlă 
de aplicație.

La șcdla de fete a fost director d-I 
Silvestru Nestor, er corpul didactic era 
compus din 12 profesori și profesore de 
studiile ordinare și 8 de cele estraordinare 
și facultative. Școla are secțiune primară, 
superiăra și civilă și un curs complemen
tar. Numărul elevelor a fost 73 dintre 
cari 51 gr., c.j9 gr. or.,’6 rom. cat. 3 ev. lu
terane, 2 ev. ref. 2 evreice.

Anuarul raporteză în fine despre 
șcdla gr. cat. pentru învățăceii de me
serii și negustorie. Numărul elevilor a 
fos 29.

Roma, 9 Iulie. Buletinul.publicat 
a<4l la orele 10 asupra bblei sf.” Pă
rinte are următorul text: „Sf. Părinte 
a avut o nopte liniștită. Plămânul 
a început a se vindeca. Starea gene
rală merge spre bine, ss) Lapponi, 
Mazzoni. — Mazzoni a declarat, că în
dreptarea miraculosă în starea papei 
continuă. Aprope tote organele mai 
importante funcționeză regulat. La 
un om mai tîner, acesta ar fi echi
valent cu însănătoșarea. După pă
rerea lui Mazzoni papa ar fi in afară 
de ori ce pericol. Un nou consiliu me
dical nu se va mai ține.

Literatură.
Musică. A apărut do curând în Viena 

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

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

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

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Ktareșiannu
din

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

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

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

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

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pbrelor vechi și moderne14 de loan Popea 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul postai.

„Castelul din Carpațl*, roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu 
o prefață de Dr. Eliă Dâianu. 0 carte 
fbrte interesantă, care n’ar trebui să lip- 
s6scă de pe masa nici unui Român. — 
Esemplarul broșat ediț. poporală 1 cor. 60, 
broșat ediț. de lux 2 cor 40 (plus 10 b. 
porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto).

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

Instrucțiuni populare despre da
tor inț ele și drepturile purtă datorului dere 
edate de Wilhelm Niemandz. Acostă carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

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

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

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
vieță44. „Sluga veche44 și „Ianeo musican- 
tul.“ Traducere de 7. C. Panțu; o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani -|- 5 baul porto.

7. C. Panțu; „In plasă44. „In Baltă14. 
„Cale greu44. „La Code-1. „La cârciuma 

Jui Tiriplic." Schițe din mâța dela țfră. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-}- 
5 bani porto.)

7. C. Panțu: „La terg*, povestire din 
vieța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
ou prețul 16 bani 3 bani porto.

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

Părintele Nicolae, schiță din vi4ța 
preoților de G. Simu Prețul 60 b. 6 bani 
porto.)

Săpătorul de bani, comedia în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
mai ales pentru cei vr6u să j6ce teatrul. 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după mbrte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome
nesc! și deșertăciunea celor treoătore, de 1. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

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

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

Taina norocului s6u Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Acesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (—)—10 b. p.)

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

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

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

Idealul invețătorului român de 7. 
Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.)

Tragedia Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. Clain44 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România 
3 Iei plus 20 b. porto).

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

Românii Secelerii. Căușele decadenței 
lor economice și m’jlocele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în românesce de Afin 
aela Tuscia. Prețul 2 cor plus 20 bani 
porto.

„ Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunile 
lor la națiunea nostra" de Ioan Clincui pro
fesor în Bucurescl. Prețul 2 cor. (-|- 10 bani 
porto.)

Cartea Sătenului, novele de Em. 
Părăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltbre* novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1-25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerime!*, Anul I. foia 
de ounoscințe folositore de prof. I. Mnisil- 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel sdu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (~|- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudoiv-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-[- 10 b. porto.)

125 clihiiturl de cari strigă fe
ciorii în joc, de 7. P. Reteganul. Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă. novele pentru popor, 
de Georoe Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor, 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 7. P. Reteganul. Vre-o 
60 de poe.-ii glumețe. Pr. 80 b. (-j- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule. 
prețul 2 cor. (-]- 20 b. porto).

Amintiri d,in Grecia de Teodor 
Bule; prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre Avram 
Iancu adunate și publicate de Simeon FI. 
Marian. Prețul 1 cor. (-)- 10 b. porto)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu. 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul cordne 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

Dracul, novelă de V. R. Huticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 baanl (cu porto 25 baul.)

Țiganii, schiță istorică, de I. P. 
Reteganul. Prețul 1 cor.(-|-10 bani porto.)

Cuvinte de aur seu invețăturl înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I. H. Campe, tradus in limba română 
de loan Sonea preot gr. cat. în Seplai. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina- 
riat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Escursiunî pe munții Țerei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„BucecI44 până dincolo de „Negoiul". Des
coperiri, înt’egite ou schițe istorice despre 
Castelele și țera Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. Acostă broșură conține 
poesii istoriore și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
(-}- 56 b. porto.)

Trandafiri și Viorele. Poesii poporale 
oulese și ordinate de Ioan Pop Reteganul. 
Ediț. III. Prețul redus 60 bani (-|-10 b. p.)

Versuri de dor, adunate din poeții 
români de A. Prețul 50 bani (-|-5 b. porto.)

Doi prinși în cursă, oomediă într’un 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo- 
iancu. Prețul 24 bani (-]- 3 b. porto).

Dr. losif Frapporti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 bani plus 10 bani porto.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului s4u glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănescă 
de Aron Booa Velchereanu 50 bani plus 
5 b. porto. < •

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vio- 
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

Dinu Miliari roman. Nenuioa sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă. După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc, comedie într’un act după 
A. Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideilel ui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păoățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 9 Iulie n. 1903 

Renta ung. de aur 4°/0 . .
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur •
Impr. căii. fer. ung. în argint 40/0 •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 31/2°/0 • • • 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta 
Renta 
Renta 
Rente 
LosurI 
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Note italiene.............................

de hârtie austr. . . .
de argint austr. . . . 
de aur austr..................
de corone austr. 4°/0 . 
din 1860................... ....

. 120.75
99 40
90.95
98.45
99.25
92.85
99.25

198.—
155.75
100.50
100 35
121.65
100.65
154.15

16.05
731.—
660 25

19.07 
. 117.45 
. 239.— 
. 95.32 
95 37‘/2

Pentru
vara 

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 8 camere 
frumos mobilate, cu entre sepa
rat, bucătărie, apaduct etc. Se pot 
închiria imediat pentru sesonul 
de vară.

Informații se pot lua tot acolo 
îndfirăt în curte, spre grădină.
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Prafurile-Seidlitz ale lui M
WerEtabile numai, decă fiăeare eutSă este jsrovetjwtă eu marea de 

aperare a lui A. Moli șl eu niiHteerlerea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicdse la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei dc sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Ealsificațiile se vor urmări pe cale judecăioresca.

Fransbranritwein și a lui
WrMKÎ+nhiJBi decă fiecare sticlă este-crovedută cu marca de scutire și cu
VtSnidUIIU iimildl, plumbul lui A. MoJS.

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

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

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru «■•opii și adulți. Prețul unei bucăți^ Cor. -- .4:0 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
de apărare A. Moli. 

^Trimiterea jprimeîpală prin *
Faawacistwl A.

c. și r, furnisor al curții imperiale Viena, TuchlauDeu 9
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposits si se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Depășite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neust’âdter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler.
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A. Mureșrasw

Brașov, Tergal InwBoi Mr. 3®.

Acest stabiliment este provefjut 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 a putiâ esecuta on-C8 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-A-uTTjZl'S. 
foi' PmDICE

BILETE DE VTSITĂ
DIFEKITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ Șl DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWIÎStÎJMB!.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Kr. 30, eta-

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

CouveK/tc-, in lolă măvi/mea-

wg eoMwiALs, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚK ȘI DIVERSE
BILETE DE IMORESENTARI.

NN
VĂZ?

<X

--------------------------- ® 

se primesc^ în Jbiuroid 

gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


