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Demisiunea ministrului cehie.
Foia oficială din Viena publică 

scrisorea autografă, prin care împă
ratul. primesce demisiunea ministru
lui pentru Boemia Dr. Rezek, mul- 
țumindui pentru serviciile fidele, 
prestate cu devotament patriotic. 
Publicarea s’a făcut numai erl, deși 
era mai de mult hotărît, că minis
trul cehie, mai de voie bună și mai 
de silă, se va retrage.

Pausa cea mică, ce pare că a 
intervenit în desfășurarea crisei un
gare, de-oparte prin pregătirile ce le 
face guvernul în comisiunea dietală 
a armatei, unde se desbat proiectele 
de lege depuse pe biroul camerei 
de cătră noul ministru de honvecji, 
general Kolozsvary, de altă parte 
prin procesul de limpezire, ce se pe
trece în momentele de față în sînul 
estremilor din stânga, care va ave 
se decidă decă Kossuth, ori Barabaș 
va rămână învingător pe teren.

Este deci tocmai la timp se 
aruncăm o privire și asupra situa
ției interiore din Austria. Caracteris
tica acestei situațiuDi ni-o dă amin
tita scrisore autografă împerătescă. 
Ministrul Dr. Rezek a fost mijloci
tor între guvern și națiunea cehică 
și a făcut, de când e membru al 
cabinetului Koerber, mari servicii 
Cehilor, remânend credincios causei 
lor. I-a și succes a câștiga însem
nate avantagii pentru poporul seu, 
mai ales pe teren administrativ și 
economic, și se pote că Dr. Re
zek a veghiat în sînul guvernului și 
a controlat tote faptele acestuia, ca, 
pe cât numai a fost cu putință să nu 
severșâscă nimic, ce ar fi prejudițios 
drepturilor și intereselor naționale.

De câte-orî se ivea vr’un peri- 
cul, Dr. Rezek alerga la Praga și 
se consulta cu comitetul esecutiv al 
partidului cehie, er intorcendu-se la 
postul seu, se silea se câștige valore 
dorințelor și postulatelor naționale. 
După natura lucrului ministrul cehie 
trebuia se fie cumpătat și cu multă
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considerațiune și față de politica 
guvernului.

Politica cehică inse luase în 
timpul din urmă un caracter tot mai 
pronunțat radical, fiind-că, precum 
seim, deputății cehi din Reichsrath 
se întdrseră erăși la tactica lor obs
trucționistă. Atunci conducerea par
tidului cehie cerea prea mult de-o- 
dată dela ministrul boem și uitase 
un moment, că el era numai un mi- 
nistru-funcționar, fost profesor și 
consilier al ministerului de instruc
țiune și că nu $utea face minuni.

Totuși i-a succes lui Rezek se 
aducă lucrurile acolo, încât Reichs- 
rathul se fie amânat tocmai în acel 
moment, când obstrucția nea cehică, 
din nou ivită pe scenă, provocase o 
mișcare în sinul celor-lalte partide 
în scop de a forma o majoritate (cu 
Polonii) și a începe o luptă energică 
și decisivă contra obstrucțiunei.

Deorece înse, în urma presiunei 
dela Praga, ministrul Rezek s’a fost 
intrepus pentru pretensiunile radicale 
ale clubului cehie, după cari guver
nul Koerber, pentru a scăpa de ob- 
strucțiune, avea se acorde Cehilor 
cunoscutul minimum al concesiunilor 
naționale reclamate de aceștia — a 
întrat în conflict cu politica lui 
Koerber, care țintesce a nu se duș
măni nici cu Germanii și așa s’a 
vecjut silit a-și da demisiunea, mai ales 
că ajunse în prepus, că merge cu 
obstrucțiunea cehică.

Foile cehe amenință acum, că 
nu vor înceta cu obstrucțiunea păn’ 
ce nu va fi silit și Koerber a se re
trage. Crisa din Ungaria și fasele ei 
vor contribui numai ca Cehii se nu 
se mai mulțumescă cu un ‘minimum, 
ci se pretindă mai mult. Vrend ne- 
vrend, flic ei, vor trebui se ne iacă 
și noue concesiuni, cum au început 
se facă acum chiar și kossuthiștilor.

In cât pentru scrisorea auto
grafă a împăratului cătră Dr. Koer
ber, foile cehice susțin, că crisa e 
prin ea numai deocamdată pe vre o 

8—10 septemânî amânată și că după 
aceea erăși va isbucni.

Așa se presentă situațiunea in- 
terioră din Austria și nimeni nu va 
cuteza se afirme, că e mai puțin 
critică ca aceea a Ungariei. Der 
așa-i făcut dualismul, încât orl-ce 
sguduire dintr’o parte trebue se se 
resimtă și în cealaltă și nu de geaba 
ministrul de esterne Goluchowski a 
trebuit să-și amâne de trei ori ple
carea sa în concediu de vară.

Cujus generis? Vorbind despre de
butul noului deputat al Dobrei, în ședința 
de Miercuri a camerei ungare, „Drapelul" 
din Lugoș face următărele întrebări:

„...Am dori să seim în numele cărui 
partid național român s’a presentat d-1 
Vlad în dietă, căci pănă acum cel puțin 
n’avem cunoscință despre esistența unui 
partid național român cu programul de la 
1881... ciungărit.

„Pănă acum cunoscem numai curente, 
cari tind spre schimbarea concluselor con- 
ferențelor naționale, der n’avem cunos
cință, că vre-unul din aceste curente să 
se fi închegat în partid național român.

„Ori a vorbit d-l Vlad în numele par
tidului național creat pe basa programu
lui de la 1881 — pănă acum singurul par
tid național al Românilor din țările Cor6- 
nei S-tului Ștefan? — Și atunci trebue 
se cerem negreșit, ca conducerea partidu
lui se-și lămurescă posiția sa față de d-l 
Vlad, care din proprie putere și din voința 
alegătorilor săi de la Dobra a supus pro
gramul național de la 1881 unei grele și 
fatale operațiuni"...

In dieta ungară se urmdză desba- 
terea asupra programului ministrului-pre- 
sident. Aprdpe fie-care ședință își are 
sensația ei. In ședința de Sâmbătă inde- 
pendistul Olay Lajos a atacat violent di
nastia. „Față cu fidelitatea națiunei", dise 
Olay, „dinastia de Habsburg s’a nisuit tot- 
deuna a-ne ciunti constituția, a ni-o 
confisca și a face din noi o provincie. 
Guvernele maghiare n’au apărat nici-odată 
interesele națiunei, ci au fost slugi ple
cate ale Vieneiu. ‘— Presidentul a che
mat la ordine pe orator, independiștii 
însă l’au aplaudat. Olay continuând dise,

„gazeta*1 iese i.
Abonamente pentru Ausiro-
Pe un an 24 cor., pe șâstyxij

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

Peniru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, po șese 

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

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

Abonamentul jem Brasov
Adinintstrațiunca, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. 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.

că Viena nu vre să lase a-se întări Ma
ghiarii în contra naționalităților, fiind-că. 
vre să conteze pe naționalități. — Intere
sant a fost și discursul, ce l’a ținut în 
ședința de Vineri I. Hock. Acesta făcuse 
parte din marele partid liberal guverna
mental, din care însă a eșit acum și s’a 
alăturat taberei, care e decisă a urma 
lupta pentru „postulatele naționale14 în ar
mată. El a atacat fracțiunea-kossuth din 
partidul independist și a ironisat’o cu suc
ces, asămănându-o cu cloca, ce timp de 
două săptămâni stă minunat pe ouă, în 
săptămâna a treia însă sare din cuib și 
nu vre să mai clocescă, dicend, că are să 
sct5tă puii în timp mai potrivit.

Pentru săptămâna acesta s’au înscris 
la cuvânt Bebthy, Ugron, Bartha, Vaz- 
sonyi, toți antiguvernamentali și obstruc- 
ționiști. „Magyarorszăg" asigură, că 60—70 
este numărul acelora, cari vor continua 
lupta pentru „postulatele naționale".

Conferența interparlamentară se 
va ține în Viena în (filele de 24, 25 și 26 
August. în camera seniorilor. La confe- 
rență vor lua parte număroși membri din 
România.

Demisiunea ministrului ceh. Maj. 
Sa a primit demisiunea ministrului ceh 
Rezek. In autograful ce i-l’a adresat îm
păratul, se dă espresie dorinței de a conta 
și pe viitor la serviciile lui. Cehii sunt in
dignați pentru căderea lui Rezek și die, 
că guvernul nu-1 mai pot considera de aci 
înainte ca neutral, deci vor lupta cu tdte 
mijldcele admisibile contra lui. Decă Cehii 
vor face obstrucțiune contra proiectelor 
pactului și contra nouei legi militare, con- 
fusia are să fie și mai mare și situația cri
tică de ații are să se repete în proporții 
mult mai amenințătdre.

Noua lege militară. „Reichswehr*  
din Viena spune, că noua lege militară va 
cere 175,000 recruți și 16,000 sub-ofițerî 
mai mult pentru contingentul d‘e pace. 
Sporul întreg va fi de 87.900 omeni.

FOILETONUL „GAZ. TRANȘ".

Eroul.
De G-orlzî.

Prin furnicarul de 6meni ce se adu
nase la târg, își făcea drum un moșnâg. 
Sprâncenele îi erau încruntate, ochii-i pri
veau trist și întrebător. Pe fața lui pâr
lită și lăbărțată o miriște de peri cărunți. 
Era îmbrăcat într’o manta militară dr pe 
piept îi strălucea crucea sf. George și mai 
multe medalii.In locul piciorului stâng, per- 
dut în răsboiti, avea un picior greu de lemn, 
care se adâncea în zăpadă lăsând urme 
rotunde.

Neguțătorii stabili își întorceau pri
virile, când zăriră pe acest bătrân și slă
bănog și pe fețele lor puteai ceti o espre- 
sie de grije, de ciudă și plictiselă.

Bătrânul trecea pe dinaintea lor și 
se îndrepta în spre locul, unde steteau că
ruțele țăranilor. Acolo se opri înaintea 

unei căruțe și întrebă, ca și cum ar vrea 
să cumpere:

— „Sunt bune gâscele?"
— „Cea mai prima! Ia vedi! Numai 

grăsime 1“
Bătrânul luă o gâscă în mâna drăptă, 

o cântări ca un pricepător, o pipăi, o mi
rosi și apoi dise de-odată cătră țăran:

— „Ehei, ce mai gâsce erau și prin 
Bulgaria! Ce mai slănină aveau!...“

— „Unde did, că erau gâscele 
acelea ?u

— „In Bulgaria — dincolo de Bal
cani..,. scii unde a fost răsboiul cu Turcii. 
Comandantul nostru era Escelența Sa, Ge
neralul Skobelew...."

— „Bine, bine/44, răspunse țăranul. 
„Am mai audit noi d’ald’astea, vorba e 
însă, că și gâscele mele sunt bune."

— „Vedi tu crucea asta?, replica 
invalidul, .arătând cu degetul spre pieptul 
său, „Skobelew cu mâna lui mi-a pus’o 
aici."

Mușchii din fața veteranului svîcniau, 
ochii lui scăpărau și cu mândrie își dădu 

vechiul și mohorîtul său chipiu pe urechea 
stângă.

— „Sub-ofițer Migunow, — hurra! 
Cu propria lui mană ..“

— „Ia ascultă, dragul meu, să ră
mânem la gâscă", răspunse țăranul indi
ferent. De-abia acuma văcjuse el, că n’are 
de a face cu un mușteriu ca lumea și în- 
torcându-și privirea de la invalid, căuta 
cu ochii în mulțime un mușteriu adevă
rat. Migunow însă se înfierbânta din ce în 
ce mai mult.

— „Căpitanul nostru Șwanwits, îmi 
striga la rândul său: Migunow, te-ai pur
tat ca un leu!.... și m’a sărutat...“

— „Ia dă-te la o parte/... Nu vedi 
că stai în drumul dmenilor, cari vreu să 
cumpere?“ și l’a împins cu mâna la o 
parte.

Veteranul nu se înfuria, der văpaia 
ochilor lui se stinse. El aruncă o privire 
plină de reproș asupra țăranului și tră- 
gându-și chipiul pe ochi plecă de lângă 
căruță fără se mai dică un cuvânt. In târg 
era o învălrnășelă și un sgomot asurditor. 

Șchiopătând prin glota de dmenî, își căuta 
pe cine-va, care să-l asculte cum poves- 
tesce el retragerea sa din Iani-Zaphra. 
Turcii îl strîmtoraseră grozav și el era în 
fruntea companiei. Ardea de dorul să gă- 
sescă un suflet de om, cu care să potă 
vorbi despre diua cea mai mai frumosă a 
vieții sale, despre diua, când cel mai eroic 
general i-a <jis lui; Erou!... Der nimeni nu 
voia să-l asculte, nimeni nu-1 băga în 
semă, nimeni nu-1 întreba unde și-a per- 
dut piciorul și pentru ce a căpătat crucea.

Se simte atât de părăsit și năcăjit, 
fiind-că nimeni nu-i dă nici o atențiune.

De câte-ori a privit el în fata morții 
fără să-i fi fost frică! Acestor dmeni însă 
li-e frică chiar și când numai le vorbesc! 
de mârte. O singură mângâiere mai are 
bietul om, mângâierea ce i-o dă consciința, 
că totă acăstă gldtă este mai pe jos de
cât el. Ei n’au crucea sf. George pe piept, 
nici nu o vor ave vre-odată. Ei nioi-odată 
nu vor pute fi — eroi.

Și totuși se stinge de dorul se gă- 
sescă o ființă omenăscă, căreia să-i spună



i

GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 143.—
143—1903.

Un resunet
la strigătul de alarmă din Timișora*)

*) A se vede n-rele Gazetei 138, 139 și 141. 

IV.

Să trecem acum la statistica 
ungurâscă.

Statistica populațiunei ne arată 
pentru anii 1881—90 o scădere nu
merică a populațiunei pentru Săcele 
și fostul scaun al Seliștei cu 3 — 5°/o 
6r pentru 1891—900 cu alte 5 — 6°/0. 
Alte recensăminte mai nouă, arată 
că în Săcele în cei 20—30 de ani 
din urmă s’au derîmat și pustiit 
atâtea sute de case; la
o sută și mai bine au fost cumpă
rate de Ciangăi de la Românii bo- 
erițl și numărul alegătorilor maghiari 
în Săcele s’a înmulțit așa de tare, în 
cât coverșesce actualmente cu totul 
pe cel al Românilor, — limba ma
ghiară se întinde progresiv și ocupă 
în continuu teren.

Este de prisos a insista mult 
asupra mortalității grozave la Ro
mâni a copiilor mici sub 7 ani. 
Putem contesta în parte unele date 
— dăr puținul progres numeric al 
populațiunei de confesiunea gr. ori
entală și gr. cat. din Ungaria și 
Transilvania nu-1 putem nega, pe 
când la confesiunea greco-orientală 
în Croația și Slavonia el este fbrte 
însemnat. Stagnațiunea este prea 
micul spor, — evident că la gr.-ori- 
entail se referă mai mult la Ro
mâni de cât la Șerbi, cari sunt mai 
bine situați materialicesce și păte și 
mai culțl, — pe când dintre gr. cat. 
pbte Rutenii stau și mai rău econo- 
micesce, decât Românii. In ori ce 
cas trebue să fim cu luare aminte 
și să nu ne prea lăudăm cu mulți
mea de copii, — cari pier înainte de 
vreme și se duc și cheltuelile avute 
cu ei.

Acum ceva despre mijlâcele de 
combatere a miseriei.

Dl Lupaș în descrierea Seliștei 
citată mai sus, reproduce în resumat 
un proiect al har. S. Bruckenthal 
compus la 1795 pentru regularea 
scaunului Seliștei și a satelor ce de
pindeau de el. — Trebue să amintim 
aci, că bar. S. Bruck-enthal a fost 
cel dintâiQ și mai vestit economist al 
Ardealului pănă în (fina de astăcjl, a 
căreia sistemă financiară a rămas 
multă vreme în vigdre. er ecaretele 
de gospodărie ale lui au durat mai 
bine de o sută de ani. Intre altele 
herghelia statului de la Sâmbăta de 
jos este adăpostită în palatul, graj
durile și ecaretele ridicate de Bruc
kenthal. Pagubă însă, că Românii 
s’au putut folosi prea puțin de ope- 
rile de cultură ale lui. Pe cât cu- 

ce fel de erou este el — Migunow. De 
dimineța pănă sera, lihnit de fome și de
gerând de frig, cutrieră târgul și se încârcă 
a-și povesti faptele resboinice. Tot mereu 
începe se povestescă și nici odată nu sfâr- 
șesce. Nu e nimeni în târg, care sS-i as
culte poveștile.

Și bătrânul Migunow, vedend că a 
ajuns de prisos și că nimeni nu mai are 
trebuință de el, vădendu-se părăsit și ui
tat, — este copleșit de o ciudă strașnică 
împotriva acestor omeni. Trecând printre 
ei îi ghiontesce, la început par’că din în
tâmplare, apoi mai dinadins, ’i ghiontesce 
și asta-i ușureză sufletul.

Intră câte-odată și prin crâșme. 
Chelnerii însă-1 primesc cu rîsete și-l bat- 
jocuresc.

Dâcă se întâmplă să nu-1 batjocu- 
rescă, atunci bătrânul soldat seduce de la 
o masă la alta căutând mereu pe cine-va, 
care să aibă răbdarea de a-1 asculta. Și 
decă se întâmplă se găsescă vre-un ul, o 
cum i-se transfigureză fața, cum i-se da- 
pănă vorbele de pe buze, cum ’i strălu

noscem noi a^î jurstările de atunci, 
ei a avut o influință destul de re
marcabilă — și între Români cine 
nu scie că George Lazar din Avrig 
a fost sprijinit, ținut de el la șcd- 
lele înalte din Viena, înainte de a 
trece în Muntenia.

In planul de organisare al scau
nului Săliște, Bruckenthal arată be
neficiile — noi am 4i°e darurile gra
tuite — ale naturei, ale acelor sate 
ale Seliștei: 1) Pășuni largi, 2) Pă
duri mari, 3) Viile, cari produc un 
vin mai slab ca mediocru, 4) Gră
dinile (ferite de venturi). 5) Mori de 
făină, tăscurl și piue, cu tergurl și 
6) Ferestraie de scânduri.

Er ca scăderi acele sate au: 
1) hotarul petros și nisipos, 2) lipsa 
de semănături, fiind-că nu au loc 
șes, ci tot delurl și văi (pare că pe 
Ardei terenul ar fî, mai așecfat) și al 
4-lea nu pot produce atâtea bucate, 
ca să le ajungă și trebue să-și ago- 
nisescă hrana din industrie și negoț, 
ori a 5-a lucrând mai cu semă pe 
hotarul altor sate, în parte.

Ei bine în decurs de 108 ani 
Români: din satele acele din jurul 
Seliștei, au îmbrățișat ore cuvintele 
și povețele lui Bruckenthal, ca să se 
pună cu stăruință pe cultura grădini
lor, la care clima o favoriseză în- 
tr’un mod escepțional, și să îmbră
țișeze cu duiumul meseriile și negoțul 
ei, seu cari nu au păment suficient 
de hrană. Acestea la Sălișteni și 
probabil altele la fel altora la Fă- 
gărășenî și Olteni, puși în condițiuni 
analoge au fost povețele lui Bruc
kenthal acum o sută și mai bine 
de ani.

(Va urma.)

Boia papei.
A trecut deja o săptămână de când 

a sosit prima scire despre boia gravă a 
papei. De atunci se luptă bătrânul ponti
fice cu mdrtea și îndată ce venea o scire 
favorabilă, numai decât sosia altă scire des
pre agravarea bolei.

In (jiua de 10 Iulie i-s’a făcut a doua 
operație, în urma căreia sf. părinte s’a 
ușurat întru câtva, așa că ultimul buletin 
anunță o îndreptare. Cu t<5te acestea în
grijirile continuă, de drece după consta
tarea profesorului Rossoni, care a aprobat 
întru tdte tratamentul lui Lapponi și Maz- 
zoni, inima și rărunchii funcționăză defec
tuos. Catastrofa se pdte aștepta în fie-care 
moment și numai organismul fisic estra- 
ordinar al Papei mai întârdie desnoda- 
mentul.

Călătoria la Paris a regelui Victor 
Emanuel s’a amânat pe timp nedeter- 

I minat.
0 telegramă de la 12 Iulie anunță, 

că în Vatican e liniște. Papa dorme, din 
care causă profesorul Mazzoni nu l’a mai 

cesc ochii 1 Atunci sS-1 vedeți cum îșî 
umflă fălcile, când vrea se imiteze bubui
tul tunurilor și strigătele de comandă! ..

Omenii rîd de bietul moșneag, der 
el nu aude rîsetul lor, căci se află de
parte de acești omeni, departe.... dincolo 
de Balcani, unde pământul i-a beut din 
sânge și unde era să-și piărdă vieța!..

— „Ia plecă de-aici! Nu ne mai toca 
atâta la urechi 1“

Și chelnerii îl dau afară de spate. 
El însă se mai opresce un moment și dă 
cu piciorul lui de lemn mânios în podele. 
Apoi iese încet și rușinat. Der inima lui 
vibreză încă de amintirile, ce i-s’au răscolit.

El stă în gazdă la un păsărar și-și 
are colțul lui după cuptor. In colțul acesta 
întunecos se retrage el și se bucură că 
are căldură, âră când vine acasă mâhnit, 
că nu și-a găsit pe cine-va, care să-i as
culte povestirile, îl audi inormăind:

„Ce diavoli, ce diavoli! Nici nu vreu 
să ine asculte!... Ce draci împelițați!”

Hor ia. 

visitat. înainte de a adormi, papa a ru
gat pe Lapponi să se retragă și densul și 
să se odihnescă.

Medicii declară, că papa, decă nu se 
va întîmpla vr’o complioațiune, în starea 
în care se află actualmente, va pută trăi 
încă multe dile și chiar septemâni.

Diarului „Beri. Tgbl.“i-se|depeșeză din 
Roma:

In vatican nu vedi decât figuri obo
site și deprimate. Soldații, servitorii, gen- 
darmii, cu un cuvâut toți din Vatican sunt 
istoviți de insomnie și mâhnire. Gardiștii 
elvețieni, cari vegheză în anticamerile pa
pei, au trebuit să-și cedeze priciurile mon
seniorilor și prelaților, ăr ei petrec nop
țile cum pot, pe scaune, ori în piciore. 
Nu-i mai cunosc! pe acești gardiști, cari 
altădată erau așa de voinici. Jurnaliștii 
stau și mai rău. Un reporter angles a că
pătat friguri si a fost transportat la spi
tal. Trimisul special al unui diar din Mi
lano după două nopți nedurmite s’a în- 
bolnăvit și a fost internat într’un spital. 
Un reporter local din |Roma n’a durmit 
cinci nopți după olaltă și în diua de 11 
Iulie a cădut lovit de apoplexie în fața 
porții de bronz a Vaticanului.

Telegramele ce sosesc dilnic în Va
tican le duc la cancelaria secretarului de 
stat în coșuri. Toți suveranii chiar și cei ne
creștini, au cerut informații. Intre aceștia 
se află și sultanul.'Se înțelege că nu se 
pot da răspunsuri decât telegramelor, ce 
sosesc de la suverani, cardinali seu persdne 
prea înalte.

In Roma sosesc dilnic sute și mii de 
omeni. In hoteluri nu mai este loc.

Consiliul liberal al provinciei Neapol 
și-a esprimat simpatiile față cu sf. Părinte 
Regretele în Italia sunt unanime.

In diua de 11 Iulie au sosit la Va
tican 11.000 telegrame. Chiar și patriar- 
chii gr. orientali din răsărit încă au tri
mis telegrame cu urări de însănătoșare. 
Doctorilor Lapponi și Mazzoni le sosesc 
dilnic numerăse daruri și bani ou rugă
mintea de a vindeca pe papa. Alții le 
trimit rețete și sfaturi telegrafice. Din 
America s’a anunțat espedarea unor me
dicamente, picături și alifii, pe cari dâcă 
le vor întrebuința, trimițătorii asigură, că 
papa se va vindeca. Mulți pictori și sculp
tori s’au oferit să-i facă portretul său 
masca mortuară. Peste 2C0 de chemiști 
și farmaciști s’au oferit să-l îmbălsă
meze.

SOIRILE BILEI.
r

— 30 Iunie v.

Secțiunile scientifice-literare ale 
„Asociațiunei" vor ține o ședință plenară 
în 14 Iulie n. la Sibiiu.

Intronisarea episcopului Dr. De- 
nietl'iu Radu. Vicariul capitular din Ora- 
dea-mare Dr. Augustin Lauran prin cir
culara Nr. 2192/903 aduce la cunoscința 
clerului diecesei, că la 2 August va avă 
loc intronisarea solemnă a noului episcop, 
er în diua următdre 3 August, se va ține 
un consistoriu plenar, la care sunt invitați 
toți asesorii consistoriali. Cu acâstă oca- 
siune vicariul capitular mulțumesce cle
rului pentru sprijinul, ce i-l’a dat în timpul 
vacanței scaunului, întru guvernarea pro- 
visorică a diecesei.

După cum aflăm din „Unirea", epis
copul Dr. Radu, înainte de a-și ocupa 
scaunul, a visitat comuna sa natală Ui- 
falău î(Alba-inferidră), și a petrecut o di în 
casa părinților săi, amândoi în vieță, unde 
a fost obiectul unor entusiaste ovațiuni 
din partea poporului.

Din archidiecesa de Alba-Iulia. 
Dr, Aug. Bunea a fost numit administra
tor al domeniilor fundaționale și fisc con
sistorial. Dr. Victor Smigelski a fost numit 
inspector școlar archidiecesan și președinte 
la reuniunea bisericescă și de asigurare. 
Ales. Uilacan, fu numit administrator ad
junct al domeniilor. Dr. Isidor Marcu 
membru în comisiunea pentru revisuirea 
cărților bisericesc!, er Silvestru Nestor și 
Emiliu Viciu, prof., au fost numiți asesori 
consistoriali.

Legea colonisărilor. Foile unguresc!/ 
spun, că ministrul de agricultură Daran.^ 
va presenta în curând dietei proiectul tf' 
lege asuj
Că ce fel de disposițiunî se iau în ace 
proiect, am arătat într’unul din numer1 
trecute ale foiei ndstre.

pra colonisărilor • și parcelării^
»l z4 za Jionnoif mn*  on tgi» ir» or>z> Vf3

1Nouă fundațiune. Răposatul pre. d 
în Ticvaniul-mare (diec. Lugoșului) 
fronie Pascu și-a testat tdtă averea, 
se ridică la suma de 20,000 cor., ca 
dațiune pentru stipendii.

ț

iz
Kossuth și Barabas. Doi adversa.J>> 

în acelaș partid. Amândoi umblă pe ctt‘~ 
pete să-și întărescă posițiunea în partid. 
S’au certat și s’au desfăcut unii de cătră 
alții în urma faimdsei învoeii dintre Kos
suth cu Hedervary. Barabas a convocat 
pe Jiua de mâne, Marți, o conferență L 
care a invitat 60 de independiști. In 
conferență acesta se va decide asupra 
sorții obstrucțiunei. Francisc Kossut încă 
a convocat pe <jiua de mâne și la aceeași 
oră o conferență. Kossuth face apel la 
toțî câți vrâu să-l asculte, ca să lupte în 
interesul teritoriului vamal independent. 
E curios, că tot asta o cere acum și 
Banffy.

Sentința în procesul fraudelor. 
Tribunalul Ilfov secția 1, presidat de d-1 
Mavrodin, prim-președinte, asistat de d-nii 
Balș și Schina membrii,, după o deliberare 
de 4 6re, s’a pronunțat Sâmbătă în afa
cerea fraudelor de la ministeriul român 
de finanțe la orele 5 și 45. Prin acestă 
sentință sunt condamnați: Al. Parisianu: 
la 5 ani. 124 cu 40 c. p. 2000 lei amendă. 
Vasilie Dumitrescu. 124, 40 și 60, la 4 ani^. 
Dan Albahari: 3 ani. 2000 amendă. Aron’ 
Behar: 3 ani. Rafael Bally. 1 an și 6 luni : • 
Moreno Albahari: 1 an și 6 luni. Ol 
pe toți să plătescă solidar statului 500, 
lei daune. Sentința s’a dat cu drept ('j*  
apel pentru toți și cu drept de oposiție" 
pentru Parisianu.

ți
■ i

y

dat cu drept 
drept de oposițiiF

Bokauyi — candidat
In urma demisiunei fostului 

deputat.de
ministru de

honvezi,br. Geza Fejervary și a eșirii lui din 
partidul liberal, mandatul de deputat din 
Timișăra a rămas vacant. Timișorenii gu
vernamentali au oferit mandatul noului 
ministru president Khuen-Hedervary. Ale
gerea se va face în curând. Hedervary 
are ca adversar pe Bokanyi DezsO unul 
.’’in conducătorii partidului social-democrat. 
Socialiștii din Timișora au pus candidatura 
acestuia, și se organiseză pentru lupta 
electorală decisivă. — Interesant!

{„Seninele timpului". In ultimul 
număr al revistei literare ^LuceaferuP 
din Budapesta cetim o poesie, care îșî 
bate joc de credinciosul care îngenunche 
umilit înaintea lui Dumnezeu, și apoteo- 
sâză pe ateul, care blastămă pe Dumnedeu. 
Poesia este semnată cu trei stele și portă 
titlul „De aș fi“. O lăsăm să urmeze:

De aș fi eu Dumnedeu în cer, Celor . 
ce mila mea o cer, Cu umilit cucernic ' 
gând, — Țărinii fruntea așternând, Eu 
le-ași trimite tuturor Un fulger pe aripi 
de nor, Genunchii lor de cerșitor

Străfulgerând.
De-aș fi eu Domnul Dumnedeu, Osîe^j- 

ditorului ateu, Ce rostul meu a căuta'. 
Și rostul meu a blăstămat — De dup’cL 
aripă de nor, O radă i-aș trimite ’n sbor, 
Se-l pot privi pe ’nvingStor

Încununat.
y

Și revista acâsta este organul literar^ 
al „tinerei ndstre generațiuni"...

Regularea pășnnatului. Magistrate 
orașului Brașov va presenta în ședința dir 
Iulie un proiect de statut pentru regulareâi 
pășunatului. Cei interesați pot consulta 
acest proiect în biuroul magistratului (des
părțământul pentru administrarea realinî 
tăților.)

■(

Petreceri. Inteligența rom. din Ciuda 
și împrejurime va aranja o petrecere la. 
19 Iulie din incidentul adunării desp. „Hida 
Huedin” al Asociațiunei. Venitul curat t 
destinat bisericei gr. cat. din Ciucea. Pre
țul de intrare: de persdnă 2 cor., de fa
milie cu 2 membri 3’50, er de la/do 
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■ n sus 5 cor. — Inteligența ro- 
11anâ d. Șintereag și împrejurime va 

:nja 0>etrecere la ‘26 Iulie n. în Șin- 
>aS I,ravorul bisericei și școlei rom. 
°at. deaco|o> Intrarea: de persdnă 1 
60 b., i familie 1 cor. 20 b.

Tragere ]a țintă. Mâne Marți 14 
de la (5re«) 5 dimineța până la 2 

, '• batalionul 3 al reg. 2 de infanterie 
eși în Poiană la tragere :1a țintă. Po- 

'* Publică acesta cu observarea, că ac
ul Poianei es/t sever interdis în timpul 
dui.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H.Pop.

i ______ _____

leierea anului școlar la gimnasiul 
gr. or. român din Brașov.

Eri, în 29 Iunie st. v, a avut loc în- 
eheiarea solemnă a anului școlar la gim- 
lasiul român din localitate. Corpul profe
soral, elevii, părinții și un public torte nu
meros compus din dame și domni, amici 
ai școlei, au asistat la acestă solemnitate.

La orei® 103/4, sosind profesorii și 
elevii de la biserica sf. Nicolae, unde au 
isistat la sf. liturghie, mulțumind lui 
pumnedeu pentru sprijinul, de care au 
lost împărtășiți în cursul anului, serbarea 

se începe prin intonarea imnului reli
gios: „Tu cel ce lumea ai mântuit", ese- 
lutat de corul tinerimei sub conducerea 
1-lui G. Dima.

Apoi urcă tribuna d-1 director Virgil 
Onițiu și rostesce un discurs avend ca 
temă una din virtuțile cele mai frumose, 
ce împodobesc sufletul omului, „recu
noștința*.

D-1 director, în discursul său, pe 
care îl publicăm mai jos în întregime, spune, 
că șî-a luat tema acesta din motivul, că 

solemnitatea încheierii anului școlar 
-.’de asistăm. ■■ pe tinerii, cari înainte de 

1 dece ani au terminat aici școlele 
dare. Ei au venit să îndeplinescă un 

le recunoscință față cu șcdlă, la care 
și-au pus temeiul cunoștințelor necesare 
pentru lupta vieții.

In numele domnilor, cari au venit 
la întîlnirea jubiL.ă 10- ani, răspunde 
în cuvinte avîntate d-1 protopop Procopie 
Givulescu din Radna.

înainte de a-se începe distribuirea 
premiilor, d-1 director esplică elevilor în
semnătatea acestor premii, apoi se pre- 
sentă pe rând elevii, cărora d-1 profesor 
de religie Făgărășanu le dă cărțile de 
premii. Etă numele acestor elevi: V. 
Vlaicu din cl. VII, D. Oazacu, Victor 
Jula și I. Băleanu din cl; V. Sim. Turtea
și Ermil Ilianțu din cl. IV, V. Jura, V. 
,Tampa, 0. Coltofeanu, C. Morcăș și I. 
Burduloiu din ci. III. 1. Garoifi și Liviu 
Popescu din cl. II. G. Davidescu și Tar- 

ț cuiniu Prișcu din cl. 1. losif Herșcu și G.
Armăsaru din cl. III reală, G. Bucșa cl. 
II r. și Aurel ȘtefanovicI din cl. I reală.

întîlnirea de 10 ani
absolvenților de la 1893 ai gimnastului 

din Brașov.
La solemnitatea împărțirei premiilor, 

despre care vorbim la alt loc, au asistat
următorii domni, carî au depus maturita- 

a la 1893: 1 Axente Banciu profesor la 
in. gr. or. rom. din Brașov, 2. C. Dure 
roch în Mehadia, cu ddmna, 3. Tiberiu

Lremia ing. la serviciul central de poduri și 
șosele în Bucuresci, 4. Procopie Givulescu 

rotopop în Radna. 5. Ioan Ionică, ingi- 
îer silvic în Zernești, 6. Dr. Constantin
Mcea profesor la gimnasiul gr. or. ro- 

in din Brașov, 7. Romul Măierușanu, 
iroch în Șiria. 8. Iosif Maxim, inginer 
rașov. 9. Aurel Fop, inginer în Stuttgart. 
0. Dr. Octavian Vusm advocat în Făgăraș 

cu ddmna.
Și-au scusat absența: I. Stan, preot 

t Bocșa română, losif Enescu, diacon 
Sibiiu, Dr. Remus Chicin, candidat de 
advocat Timișora. Dr. Vine, Marcovici.
and. de advocat Timișdra. Dr. Nic. Pe- 
ovici advocat Lugoșiu, er unul Dr. Botoș,
rmacist a murit.

Sera la drele 8 a avut loc o cină
jmună în sala din etaj de la „Gewerbe- 
:rein“. Afară de tinerii jubilări, amintiți 

mai sus, erau de față vr’o 70 de persdne, 
dame și domni din societatea Brașovenă. 
Cu deosebire domnii profesori, în mare 
parte foști profesori și ai jubilărilor, au 
ținut se onoreze cu presența lor acest 
banchet. Am remarcat pe d-1 director 
Onițiu apoi profesorii: Pândele Dima, Gh. 
Dima, Ilasievici. A. Bârseanu, Făgărășanu, 
Socaciu, Dr. Blaga, Bogdan, Panțu, Dr. 
Bunea, Ciortea, M. Navrea, P. Roșea, cei 
mai mulți cu familiile.

La banchet s’a beut vin vechili de 
Cuvin procurat de domnii jubilări prin in
tervenția părintelui protopop Givulescu. 
S’au rostit câteva toaste de cătră domnii 
Ax. Banciu, directorul Onițiu, părintele Dr. 1 
Saftu., d. AndreiiI Bârseanu.

Un cor bărbătesc improvisat a ese- 
cutat mai multe cântece sub conducerea 
d-lui A. Pop, er escelenta musică a lui 
Gh. Dicu a esecutat cele mai frumdse 
cântece naționale. Pe la drele 11 s’a în
cins o horă din cele mai vesele. Rar s’a 
văijut o animație și armonie atât de per
fectă, ca la acestă întîlnire.

In cursul banchetului s’au citit scri
sori și telegrame de felicitare de la dom
nii: Lazar Nastasi gara Ghimpați, Dr. Bra- 
nisce LugoșiO, V. Goldiș Arad, Enescu 
Sibiiu, și Stan, Bocșa română.

Discurs festiv
rostit de directorul V. Oniț cu ocasiunea încheierii 

anului școlar la gimnasiul român din Brașov.

Dubită tinerime școlară! 
Domnilor și domnelor!

Mare, fdrte mare este numărul acelor 
virtuți, al căror complecs alcătuesc carac
terul moral al omului: acestă țintă supremă 
a ori-cărei învățături în șcdlă.

Și decă — din norocire — virtuțile 
nu ar fi de la natură strîns legate între 
olaită, așa de strîns, încât omul, care este 
împodobit cu 1 — 2 virtuți cardinale, în 
același timp trebue să le aibă și pe cele
lalte, — ar trebui să perdem nădejdea de 
a ni-le pute vr’odată însuși.

Să-mi dați voie să relevez de astă- 
dată una singură dintre multele virtuți, 
cari constitue podoba sufletului omenesc 
și să’ncerc tot-odată a arăta, cum acestă 
singură virtute este de la natura sa strîns 
legată de o serie întrăgă de virtuți alese, 
fără de carî ea nu pote să esiste. Virtutea 
acăsta, despre care voiu să vorbesc astăcji, 
este : „Recunoștința* .

Ce este der recunoscință?
„Recunoscință" este o virtute, care 

isvoresce dintr’un sentiment de stimă și 
iubire devotată față cu aceia, de la cari 
ființa ndstră s’a împărtășit vr’odată cu un 
bine. Acest sentiment își ajunge punctul 
de culminațiune, când să afirmă ca o 
voință tare pentru de-a răsplăti cu bine 
binele, de care ne-am împărtășit. Și decă 
voința acăsta tăre rămâne continuă și ne
strămutată ’n vieța ndstră întregă, atunci 
ea este o virtute, alesă : virtutea recunoș
tința.

Cine nu-și aduce aminte de farmecul 
viiu al basmelor ndstre poporale, cari în gra
iul lor simplu și naiv ne povestesc despre 
recunoscință câte unui animal față cu voi
nicul ce i-a făcut vr’un bine ? Cine nu-și 
aduce aminte cu mulțămire sufletescă de 
pescele năzdrăvan, a cărui vidță o cruțase 
voinicul din poveste, er pescele la timp 
de mare cumpănă pentru voinic. îi găsesce 
și îi aduce din apele mării pe iapa vră
jită a babei blăstămate. ce i-se dase lui 
în pază, salvând astfel vieța scumpă a 
voinicului. Cine a uitat istoria șorecelului, 
care din recunoscință a scăpat leul din 
cursă, rodând funiile, în cari se prinsese?

Recunoscință, pe care o admirăm și 
la animale, ne apare la omem, ființe supe- 
riore, într’o formă mai înaltă și mai fină 
și în chipuri mai variate.

Recunoscință, ca virtute omenescă, 
este mama unei serii întregi de virtuți. 
Etă cum !

Vieța, bunăstarea, sănătatea, cultura, 
posițiunea ndstră socială, succesele nostre 
ideale și materiale, în sfîrșit tot ce suntem 
și ce avem noi, avem să mulțumim de 
fapt la o serie infinită de factori, cari au 
conlucrat și împreună au ajutat, ca noi 
să fim împărtășiți de tot acel bine, ce ni-1 
ofere diua de adi.

Cu cât este cineva mai cult, cu cât 
mai profund scie pătrunde gândul lui în 
problemele rațiunii și în fine cu cât mai 
independent este modul său de a judeca, 
cu atât ochiul minții sale va recunosce 
un număr mai mare de factori, cari au 

conlucrat Ia realisarea acelei bunăstări, de 
care el adi ca individ se bucură. Din acestă 
recundscere a minții sale însă se va nasce 
în mod involuntar o serie nesfîrșită de 
sentimente vii de recunoscință în inima 
lui față cu întregă mulțime de factori 
amintiți. Și aceste serii de sentimente de 
recunoscință constitue de fapt o serie mare 
de tot atâtea virtuți alese, suprema po- 
dobă a sufletului omenesc.

Câteva exemple.
Omul cu adevărat cult, pe lângă 

sentimentul de recunoscință față cu pă
rinții săi trupeșei, primii și cei mai evi- 
denți binefăcători ai fiesoe căruia dintre 
noi, așa-der pe lângă iubirea și cinstirea 
părinților, nu va uita nici-odată de bine
facerile culturii, pe cari le-a primit în 
șcdlă de la dascălii săi, acești părinți spi
rituali ai lui, el va fi deci în totă vieța 
lui recunoscător față cu aceștia.

Omul cu adevărat cult nu va uita, 
că șcdlele, în cari a crescut, s’au înălțat 
din sudorea și dragostea nemului mare, a 
națiunii din care el face parte, că ele lu- 
creză pe pământul scump și strămoșesc 
al patriei, care ne hrănesce și ne ocrotesce, 
că binefacerile păcii le gustă mulțămită 
stăpânirii înțelepte a monarchului, a pă
rintelui țării, — și etă că sufletul lui s’a 
împodobit cu o nouă serie de virtuți mari 
și nobile: iubirea de nem, iubirea de țeră 
și loialitatea de cetățen.

De câte-ori sufletul omului cu ade
vărat cult va sta uimit și pătruns de mă
reția naturii, de balsamul înviietor al ae
rului limpede, de reedrea recreatdre a 
apei de isvor, de parfumul prdspăt al co
drului înverdit, de căldura ratjei blânde 
de sdre, — de atâtea-ori gândul lui se va 
înălța blând și umilit cu un profund sen
timent de recunoscință cătră marele duh 
creator al întregii măreții, de carene des- 
fătăm și care ne dă vieță, — ,cătră Crea
torul lumilor: Dumnedeu! Etă o nouă 
virtute isvorîtă din recunoscință: frica lui 
Dumnedeu, cea mai alesă virtute a sufle
tului de creștin.

Iubirea de părinți, iubirea față cu 
educatorii noștri spirituali, iubirea de nem 
și de patrie, loialitatea cetățenescă și frica 
lui Dumnedeu, — ătă, iubită tinerime șco
lară, o serie întregă de virtuți cardinale, 
de podobe mândre ale sufletului, cari tdte 
din același loc isvorăsc, adecă din senti
mentul de recunoscință.

Etă de ce vă dio, iubiților elevi, din 
tdtă convingerea sufletului meu :

Pătrundă-se inimile vostre fragede, 
iubiți elevi, de aceste adevăruri, înzestra- 
ți-ve sufletele vdstre cu virtutea recunos- 
cinței cătră toți binefăcătorii voștri și o 
mângâiere dulce se va încuiba în inimile 
vdstre, o mulțămire senină, fericită și duș
mană oii-cărui egoism, — er de altă parte 
îmbogăți-se-vâ sufletul vostru cu o semă 
mare de virtuți nobile, cari prin podoba 
lor vă vor înălța și distinge pe voi tot- 
deuna între omeni...

Der, mă veți întreba, de ce ’mi-am 
propus să vorbesc astădi tocmai despre 
acestă temă? Au doră lipsa de recunos- 
scință a devenit o bălă așa de generală 
la noi, în cât să impună o lecuire grab
nică ?

Nu, iubiților!... Nu ca să vă pun în 
vedere o virtute, ce ne lipsesce, am vor
bit eu adi despre virtutea recunoscinței. 
Din contră. Am vorbit despre acestă vir
tute tocmai din causa, că în (jiua de as
tădi ea se manifestă chiar aci în sînul 
nostru, într’un act solemn și mare.

An de an absolveză șcdlele nostre o 
serie de tineri, cari înzestrați cu testimo
nii de maturitate plecă ’n lumea largă să-și 
agonisescă cualificațiunea superioră și spe
cială pentru cariera, pe care și-au ales. 
Și din mulțimea acesta de elevi absol
venți ai șcdlelor ndstre, s’a găsit o serie 
de iubiți elevi ai acestor șcdle, adi dmeni 
cu distinse posiții soci’ale: preoți; profe
sori, ingineri, advocați, cari tocmai a<ji se 
împlinesc 10 ani de când au absolvat stu
diile gimnasiale și cari au ținut, ca din 
acest prilej festiv, să alerge din cele 4 
unghiuri ale lumii românesc! și să se 
adune cu pie recunoscință la sînul drag 
și cald al acestei șcdle, a acestei „alma 
mater", care i-a crescut și i-a hrănit cu 
învățăturile sale părintesc!.

Acest moment înălțător de nobilă re
cunoscință, de avânt idealistic și de cu
rată iubire nu pute se fie trecut cu ve
derea adi din acest loc, nu pută să nu 
vi-se arete vouă, iubiți școlari, ca un 
exemplu viu și vrednic de urmat pentru 
toți.

Serbare de bucurie are adi fericita 
mamă, cinstita ndstră șcdlă, când își re
vede o semă așa de distinsă din dragii 
ei fii de odinidră. Și de aceea mă întorc 
acum cătră scumpii noștri foști elevi de 
odinidră și în numele almei mater, ia care 
cu inimi recunoscătore au alergat, le <jic:

Stimați Domni! Dragii noștri elevi 
de odinidră! Bine ați venit! Bine ați venit 
la șcdla-mamă, care v’a liberat de sub 
ocrotirea brațelor sale iubitdre acum 10 
ani!... Mersați în lume, luptat-ați luptă 
bună și adi munciți ca pioniri conecii și 
neatârnați în ogorul vieții publice a ne
mului românesc! Și în mijlocul laboriosei 
vdstre activități aminte v’ați adus de 
poesia senină a anilor de șcdlă; istoricul 
glas al strămoșescului „torna, torna fratre*  
v’a făcut să mai reveniți odată în acest 
loc, pentru-ca oprind din sbor pentru o 
clipă aripa grăbită a vremii, să petreceți 
în câteva clipe fericite din nou flilele tre
cute de acum 10 ani, — dile — cari 
atât de adenc și de drag vi-s’au ficsat în 
inimi. Bine ați venit voi inimi pline de 
nobilă recunoscință; — presența vdstră 
aci va fi și va rămâne o viie pilduire pen
tru immele fragede ale tinerimei școlare, 
er pentru noi ceilalți un moment de româ- 
nescă bucurie, căci întrupat’ați prin venirea 
vdstră în chip viiu și sensibil acea stră- 
moșescă virtute a neamului nostru, care 
se exprimă în cuvinte: „Românul ține 
minte\*,  cuvinte înspăimântătore pentru 
cei-ce ne-au făcut rău, der nesfârșit de 
mângăidse pentru cei-ce ne-au făcut vr’un 
bine. Ați ținut minte, că școlei acesteia 
aveți să-i mulțămițl în prima linie pentru 
aceea ce adi sunteți, ați ținut minte de 
iubirea cu care ea v’a ocrotit și crescut, 
ati ținut minte de învățăturile generdse și 
românesc!, ce ea v’a sădit în inimi, ați 
ținut minte de părinții voștri sufletesc!, 
de dascălii voștri de odinidră, și ați venit 
să sigilați acestă aducere aminte româ- 
nescă, isvorită din inimile vdstre recu- 
noscătdre, prin actul presenței vdstre 
solemne aci!

Șcdla-mamă tresaltă de bucurie la 
revederea vdstră și prin rostul meu vă 
mulțumesce pentru sentimentele de recu
noscință, ce-i arătați! Șcdla-mamă să în- 
veselesce adi când vă vede, căci simte 
viiu, că fiii ei cari n’au uitat’o, au devenit 
în vieță aceea, ce densa prin multă muncă 
și stăruință a voit, ca ei să devină 1 Șcdla- 
mamă cu inima ’nduioșată Vă cuprinde 
în brațele sale și cu cugetul dureros la 
apropiata despărțire poftindu-ve tdtă fe
ricirea ce vă doriți, vă flice cu mângăiosă 
speranță ’n viitor:

„Iubiților! La Revedere!...*
Dați-mi voie să repet aceste cuvinte 

ale șcdlei ndstre și se le adresez atât 
cătră stimatul public întrunit aci, cât și 
cătră toți ceilalți elevi ai noștri:

„Iubiților! La Revedere!“

^ou abonam^
LA

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

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei ndstre.

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

corone, 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.

ULTIME SCiRi.
Oradea VfJre, 12 Iulie Adunarea 

convocătA pe aiji de B arab as s’a 
ținut în agitația generală a popula- 
țiunei. Când a luat cuvîutul Bar^bas, 
aderenții lui Kossuth, cari erau de 
față în număr mare, l’au întrerupt 
strigând: Eljen Kossuth! Barabas nu 
șl-a putut termina discursul și s’a 
retras la hotelul „Vulturul negru", 
unde l’au urmat aderenții lui. S’a 
iscat bătaie între aderenții lui Ba
rabas și Kossuth, apoi între liberali, 
și koșuthiști, și între socialiști și ko- 
șutiști. A trebuit să intervină armata. 
S’au făcut mai multe răniri.

Viena, 13 Iulie. Ministrul comun 
de finanțe Kallay, a murit.
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„Tipograiia A. ®weșiara“

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

(e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
jecomandație.)

ScHera ecsmomice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură, la școla superioră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

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

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

Voi. IU. Zootechnia, sân Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărie șt lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Co»tă <9 cortine.

Vol. IV. Economia Murală, 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 le> 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratăză tote cestiuDÎle cele mai 
mari ca și pe cele miel privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcăla 
principală română din Lipușul-ȚJnguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 6 b. 
porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panuite Iosîn. Prețul 60 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 m țără săracă“. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor^ său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 60 b. 
(-(- 6 b. porto).

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de văndare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și oonducerea, de astfel de înso
țiri, de F. W. Raifîeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d'n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

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

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

Vinuri din pome, de Gr. llalip 
prof. Este o carte în care se dau esplicați

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

„Pentru memoria lui Avram 
lancu ‘, v-pi-lul dat cătră ministerul de 
interne D. Perczel prin d 1 Dr. Amos 
Frăncu u causa fondului pentru monumen
tul lui Jancu. Prețul este 1 corănă. Iu Ro
mânia 2 lei plus 5 baul porto.

„Pintea VitexuF, tradițiuni, legende 
și schițe istorice, de 7o«-i Pop-Reieganul. 

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

„llomânul in sat și la 6ste“. 
<4cesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
re, turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr.Rudolf 
de Iheriug traduc-re de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porte).

„David Alm-ășianuA, sohițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta, 
preseut.ă și multe momente de însemnă
tate iștorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„lemnul român și ungur din 
ArdeaU. studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Iraclie Porumbeseu. Prețul 20 b. (-|~ 3 b. 
porto.)

Nr. 10348-1903.

cuprind pensionarea numai după 40 
de ani de cj.ile împliniți în serviciu. 
(Cap. II §)

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

Cererile de concurs provecjute 
cu documentele prescrise au a se 
înainta subsemnatului magistrat cel 
mult până in 23 Iulie a. c. 12 ore din (ți

Brass 6, 25 Iunie 1903. 
2-2,(1021) Magistratul < .»•

■
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Frames ea @ lefca ț 
este un Teint delicat a'bî' j 
și o față fără pistrui și pete Spre a ,’ 
obține acăst a sfi se spele ii fie-°are 
di cu 8 A I*  r w u L

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.

„Liliemnilcliseife a Ini BiffM'

I

(Marca: 2 mina'1')
dela Bergmann & Co in Dresden și > 

Teutschen a/E.
Se cnpetă bucata ev ,

■ - — .

Teutschen a/E.

Ia Teutsch «fe Tartler 'a 
lui Roth in R*aȘ° w-

(930

farmacia
14— 50 '
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Concurs.
Pentru ocuparea postului vacant 

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

a) Emolumentele administrato
rului cassei de amanetare sunt:

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

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

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

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

iz
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Concurenții la aceste posturi au 
să dovedescă:

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

toritatea polițiană);
3) aptitudinea fîsică și spirituală 

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

stat);
6) aplicațiunea de până acum 

(atestat);
7) cunoscința limbilor'germană, 

maghiară și română (atestat).
C1G m r. —' ”

A. Wlureșianis Brașov, Târgul Inului W. 30.
Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pufA esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTTTTE. 

FOI pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME JLEGANTE.
BILETE DE LOGODHĂ Șl DE HtJNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWWȚSJOă.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brasov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — 0o- 
mandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașov.

Ir

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cou/vavte, în -Iotă măvimea 

ooiwmi, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.
>J.I ^1» tîJtSlllî” 

PREȚURl-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE W0RBIENTAR1. 

se primesc în bîuroui

(. j
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Plecam și sosirea trenurilor de slat reg. mg. în Brașov.
WahthD din fi Waiu st. n. .8

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

Sosirea trenurilor în Br.așov:
Dela Budapesta la Brașov:

Memorii din 184=8—i.i> oe 
Moldova", fost prefect al Legianei 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 Blașiti, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
randii din Blașiu.

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Franoisc 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 reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea

...... :.r .• . •. ■ ■. i < c im
pel eză la posui Ue
casa de amanetare și carele de pre
sent are dreptul a pretinde se fie 
pensionat cu leafa întreagă după 30 
de ani înpliniți în serviciu, fie care 
die: trebue se alăture pe lângă pe
tiția de concurs și o declarație fă
cută în formă de act juiidic. și de 
înțelesul, că densul pentru cașul când 
ar fi ales de administrator la casa 
de amanetare, atât pentru sine cât 
și pentru membri familiei sale în
dreptățiți la pensiune resignbză de a 
mai putea aspira la drepturile ce i 
le aedrdă capitlul I al slatutului de 
pensiune și că se supune disposițiu- 
nilor statutului de pensionare, cari

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

III. Trenul de pers, la ora 8*  13 min. săra.
IV. Tr. accel. la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescI:
inul de persoue la ora 3'55 m. dim. 
i accel. la orele 5'14 m. dim.

ul mixt la orele 11’40 a. m.
îl accel. la ora 2T9 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu). 
ixt la orele 6’50 săra.

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

(are legătură cu Tușnad la ora 9.18, cu Ciuc 
Gyimes și Ciuc-Szereda, la ora 10.4B min. a. m.

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

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

III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt, la dra 6T4 m. dim.

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

I. Trenul de pers, la ora 5T9 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8'40 mim. a. m.

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

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

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

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

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

(csre circulă numai Vinerea dela Predeal}.
V. Tr. accel. la drele lO’H m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persons la ore 8.25 m. dim. 

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

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la <5ra 6'27 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Sartolume'u.)

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

III. Trenul mixt la 6ra 8’18 sdre.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

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

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

IV. Trenul mixt la 5r6l6 10.05 m. sera.


