
REDACȚRTNEA, 
Aflininistrațiuiiea ?i Tipografia 
Brașov, piața mare or. 30. 
SoriBorI nefrancato nu ae pri- 

meso.— Manuscripte nu oo 
retrimit.

INSERATE
9 primesc In Adrnlnlstrațluno In 

Brațov și Ia umiătdroio 
BIROURI de ANUNȚURI : 

In Vlona: la N. Dukes Naohf'., 
Rux. Augenfold & Emeric Los- 
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nnehf. Anton Oppolik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
berger. Ekstein Bornat. Iuliu 
Leopold (VII Erzs6bet-korut).

PREȚUL I HSERȚIU NIL 0 R: 
o floria garmond pe o colină 
10 bani pentru o publioaro. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

w&azeta“ iese în flăcare m.
ADonameiitB win Austro-Ungarla: 
Pe un an 24oor., pe șăse luni 

12 por., pe troi luni 6 cor.
N-rii de Duminecă S fi. pe an.

Pentru Bofflânis șl străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe 
luni 20 fr., pe troi luni 10 fr.

N-rii de .Duminecă 8 franol.
8o pronumorii la tote ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Âwmmnl neutru Brașov
Admmtstriițtunea, Piața mare. 

Târgul Inului Nr. 30, «r&șm 
I.: Pe un an 20 cor., pe știte 
luni 10 oor., petrei luni 5 coi. 
Cu dusul în oasâ: P« nț an 
24 cor., pe B loi>II2o., petrei 
luni 6 cortine.— Un esemplar 
10 bani. — Atât, abonamentele 
cât și maerțirinile sunt a se 
plăti înainte.

Nr. 4. 1902.

Colmea fuduliei maghiare.
De o bucată de vreme desbate- 

rile diu corpurile representative ger
mane suscitâză interesul generai In 
Bceeașî (jr, când cancelarul Billow 
a făcut în dieta Prusiei declarațiile 
sale sensațicnale relativ la cestiunea 
Polonilor, a vorbit in parlamentul 
central deputatul pangermao Hasse 
despre situațiunea ti istă și asuprită 
a naționalităților din Ungaria.

Coridsă coincidență!
Numitul deputat crede de a sa 

datoriă națională să-și ridice glasul 
în favorea Germanilor din Ungaria.

Deputatul Hasse face parte din 
liga numită „Alldeutscher Veibaud", 
care și-a pus ca țintă sprijinirea cau- 
sei germanismului nu numai înăun
tru, ci și în afară. Ei bine, el s’a 
crecj'it obligat, tocmai în calitatea 
acesta, a lua în apărare reuniunea, 
din care face parte, față cu învinui
rea, că ar voi se agiteze în contra 
statului ungar.

învinuirea a ridicat’o însu-șî 
ministru președinte Szell în camera 
din Pesta, 6r Hasse s’a folosit acum 
de ocasiune, și respingendu-o cu ho- 
tarîre, spuse Maghiarilor unele ade
văruri amare. Le spuse între altele, 
că este o absurditate, dbcă Szell cu 
ai sei vorbesc mereu de „unitatea 
politică a națiunei maghiare", căci 
pe Lângă 7x/.2 milione Maghiari și 2 
milione Germani mai locuesc în Un
garia și alte 5—6 naționalități.

A mai accentuat Hasse, că nu 
pote fi adevărată afirmarea Maghia
rilor, după care împăratul Wilhelm, 
când a fost la Budapesta, ar fi c}is, 
că pentru Germania alianța cu Un
garia va avă preț cu atât mai mare, 
cu cât mai mult cea din urmă ar 
deveni un stat curat maghiar. Tot
odată a însoțit acâstă accentuare cu 
nisce observări f‘6rte sarcastice asu
pra grandomaniei maghiare.

Firesee, că limbagiul acesta, și 
fel iul acesta de espunere a situați- 

unei Ungariei a blesat mult pe șovi- 
niștii unguri, cari, dăcă sciu să po- 
seze în toiul de „protectori ai trip
lei alianțe", nu pot să rămână ne
păsători, când lise aduce aminte de 
cjicala, că e bine și chibzuit de a 
te întinde după plapumă.

Neputend se combată cu temeiu 
afirmările deputatului german, foile 
șoviniste din Pesta se încercă a 
slăbi argumentele lui, accentuând 
contrastul mai sus atins, că Hasse 
tocmai în ace! moment se ridică în 
parlamentul german pentru a păr
tini causa naționalităților sărmane 
și asuprite din Ungaria, când sunt 
la ordinea cjdei desbaterile cele mari 
în cestiunea polonă și când guver
nul german propune mijlocele, prin 
cari s’ar pute mai curend câștiga 
pentru germanism Polonii din pro
vinciile ostice prusiane.

„Pbte va răspunde Hasse" — 
cjice „Bud. Hirl." — ,.că ceea-ce 
păte face o națiune așa de mare și 
puternică, nu pote face o națiune 
așa de mică ca cea maghiară. Der 
în ce privesce momentul moral nu 
pote fi deosebire între mare și mic"...

„Decă însă va cUce d-1 Hasse, 
cel de culbre „alldeutsch", căacesta 
nu este o cestiune de moralitate, ci 
o cestiune de putere — vom primi 
și acesta de basă a discuțiunei, și 
răspundem cu asemănarea vulgară 
maghiară: fic-care cocoș e domn pe 
propriul său gunoi. Avem destulă putere 
de-a trata cu adversarii noștri na
ționali după cum merită"...

Etă ce le umblă prin cap șovi- 
niștilor dela noi. Se fie la cas de 
lipsă față cu naționalitățile dinăun
tru mai neîngăduitorl chiar decât 
Prusienii față cu Polonii. Și ei se pro
vocă la putere, bine sciind și sim
țind, că cu moralitatea și așa sunt 
definitiv certați.

Cum nu ar pune mâna pe mâ
nerul săbiei șovinismul militant ma
ghiar, când în îngâmfarea lui a 

ajuns a-se considera ca a patra pu
tere în tripla alianță și a juca pe 
protegătorul acesteia?

Dieta ungară a ținut erl, 16 Ia
nuarie, prima ședință după vacanța de 
Crăciun. Președintele Apponyi anunță 
mortea deputatului Molnar Antal, apoi 
presentă dietei lista deputaților noi aleși 
croați și mandatele lui Gybry și Werner. 
Secretarul Nyegre Laszlo anunță, că de
putatul Bedohâzy va interpela Sâmbătă 
în cestiunea căilor ferate săcuiescl. — 
Președintele rdgă dieta se amâne desba- 
terea proiectului asupra casierielor comi- 
tatense pănă la însănetoșarea ministrului- 
președinte, se nu se țină ședință pănă 
Sâmbătă, când va veni la ordinea dilei 
proiectul asupra contingentului de recruți.

Discursul lui Hasse. Am amintit 
deja, că în „Reichstagul"german deputatul 
Hasse s'a ocupat de grandomania ma
ghiară și de utopia unui stat unitar ma
ghiar, care ar forma — după părerea aces
tora — sprijinul cel mai puternic al tri
plei alianțe. Oficiosul „P. LI." publică și 
el pasagele cele mai marcante ale numi
tului discurs. Etă ce a dis deputatul 
Hasse:

Oratorul analiseză în mod detailat 
esența triplei alianțe, care prin impor
tanța, ce i-se dă Ungariei, a devenit qua- 
draliantă. Ungaria s’a avântat nu numai 
odată ca un fel de protectdră a triplei 
alianțe. în Decemvrie a. tr. d-1 Ooloman 
Szell, ministrul-președinte ungar, a mers 
încă și mai departe luând posiție contra 
societăței „Alldeutsch", pe care el în mod 
impropriu a numit’o pangermană și a ame
nințat, că va espulsa pe emisarii ei, cari 
ar merge în Ungaria să răsvrătescă pe 
cetățenii de limba germană ai acestui 
stat. Societatea „Alldeutcsh" n’are de scop 
de-a face agitații în Ungaria, ea are ceva 
mai important de făcut. Decă d-1 Szell 
vorbesce despre unitatea politică a națiu
nei ungare, acesta este o contradicție în 
sine și te face să-ți aduci aminte de „glo
bul ungar". A identifica ceea-ce este un- 

găr cu ceea-ce este maghiar, este o ten
dință zădarnică. în Ungaria pe lângă 7*/2 
milione Maghiari și 2 milione Germani lo
cuesc încă cinci seu șese alte naționali
tăți. încă și astădi se susține în Ungaria 
cu frunte de fier, că împăratul german 
ar fi dis, că Ungaria va fi cu atât mai 
prețiosă pentru tripla alianță, cu cât va 
deveni mai mult stat național; acuma 
este permis a face ori-ce contra Germani
lor din Ungaria, așa se crede acolo. Eu 
rămân pe lăngă convingerea mea — în
cheie oratorul — că este imposibil, ca un 
împărat german să fi sacrificat în acest 
chip două pănă la trei milione de cetă
țeni germani.

Primul fideicomis de pădure. 
Baronul Kemeny Kâlmăn și soția baronesa 
Banffy Polixena, au format fideicomis din 
domeniul lor din Maros-Vecs. Foia ofi
cială va publica încurând rescriptul coro
nei prin care aprobă fideicomisul. Acesta 
este primul fidei-comis de pădure format 
conform intențiunilor guvernului, care per
mite a-se forma fideicomise din proprie
tățile mari de păduri aflătore în ținuturile 
locuite de naționalități, cu scop de-a îm
piedeca trecerea proprietății maghiare în 
mâni streine.

Congresul pentru autonomia 
catolică.

Ședința dela 15 Ianuarie.
Discusiunea a încep ut’o I. Cernoch, 

care a combătut proiectul comisiunei de 
27 și a declarat, că nu-1 primesce. Contele 
Iosif Majlath e de părere, că interesele 
catolicilor se pot scuti și apăra și pe basa 
acestui proiect, de aceea primesce proiec
tul ca basă pentru desbaterea specială.

Ugron G. rostesce un discurs de câ- 
te-va ore. El trateză cestiunea din tdte 
punctele de vedere și ici colo produce sen- 
sație prin declarațiiinile lui. Ugron dice, 
că congresul acesta i-se pare a fi un tînăr 
devenit majoren și vine acum să-și ceră 
moștenirea dela tutor, der tutorul îi aruncă 
o elemosină și-1 sfătuesce să o primescă

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

întrebuințarea cărților.
— Fine. —

Un semn cu desăvârșire esterior, 
însă bătător la ochi și caracteristic pen
tru cultura omului, este, decă cine-va po
sede cărți, ori habar n’are de ele, și acesta 
mai cu semă în cașul, când e vorba de-o 
personă, care dispune de mijlocele nece
sare pentru a-Ie cumpăra.

„O casă elegantă, în care numai o 
duzină de cărți stau necetite pe o etageră 
splendidă, — nu pote fi considerată ca 
locuită de-o familie cultă".

— Ce este o carte? Un vis de pu
ține (5re, care și-a aflat forma pentru scurt 
timp ; o pasăre, care cântă un cântec și 
fuge ; e înflorirea trandafirului, al cărui 
miros te îmbată. Asta este o carte!

— O carte bună este un neprețuit căș- 
tig pentru tdte timpurile și cele maiînsem- 
nate spirite ale tuturor vecurilor s’au pro
nunțat în privința acâsta clar și neîn- 
doelnic.

— Friederike Schans dice: Acela 
pdte spune cu seriositate, că a cetit o 

carte bună, care o recitesce încă târdiu 
după-ce a isprăvit’o.

O carte bună este bine-cuvântarea 
casei, valorea ei nu trece ca vântul, căci 
decă ea mișcă inima ta, o vor ceti copiii 
și nepoții tăi.

O carte bună, este spiritul bun al 
unei case, bine-cuventarea, care este în 
legătură cu ea, rămâne vecinie în putere.

Adu cărți bune în casa ta, ele au 
efectul unei comori bine-cuvântate pen
tru copii și nepoți!

Lord Byron țlice: „Cuvintele adevă
rate sunt ființe vii".

„Un popor", spune Fr. Ludovic John. 
„care posede o bibliotecă adevărat popu
lară, este stăpân pe o comdră imensă. El 
pote reînvia din cenușa patriei, decă sfin
tele lui cărți se salveză".

După cele premerse nu mai este tre
buință, să accentuăm, că prin Johannes 
Gutenberg bibliotecile au luat un mare 
avânt pentru a-se desvolta în chipul cel 
mai îmbucurător în decursul secolilor.

Invențiunea artei tipografice, este în
tâmplarea cea mai mare a istoriei uni
versale. Ea este mama revoluțiunei. Ea 
este espresiunea omenirei, ce s’a trans
format cu desăvârșire; este cugetarea 
omenescă, care lapădă o formă și primesce 
alta în schimb; ea este ultima și perfectă 

năpârlire, ce .se face cu pielea șerpelui 
simbolic, care represintă din timpurile lui 
Adam încoce mintea, Jice Victor Hugo.

„Decă în cugetările tale cauți un ta
blou complect al totalității produselor ti
pografice, acest tablou întreg ne pare un 
edificiu imens, aședat asupra întregului 
univers, în care omenirea lucreză necon
tenit, și a cărui cap se prierde în cele mai 
dese neguri ale viitorului", dice erăși Vic
tor Hugo.

Relativ la titlul cărților, Theodor 
Storm strigă unui amic-tată, înaintea bo
tezului copilului său: „Cugetă forte bine 
înaintea botezului! Important este numele: 
„Cuprinde-mi iubita ta fisionomie într’o 
ramă potrivită".

„Pentru a cuprinde totă literatura 
lumei, nici un edificiu-bibliotecă nu este 
încăpător și capul nici unui învățător des
tul de mare. Curățită însă și liberată de 
totă sgura, ar ave comod loc pe spina
rea unui măgar, dice P. K. Rosegger.

Cărțile stăpânesc lumea și cernela 
este elementul al cincilea, dice Weber.

— „Ca dupămulte altele, așa se pdte 
aprecia valdrea unui om și după modul 
cum cetesce o carte!“

Cel ce se hrănesce din munca ma
nilor sale proprii, dice Riehl, nu prea 
crede, că munca spiritului te costă ace

eași sudore, el nu are ideie, că lucrăto
rul spiritual înădușesce intern.

Acum voiu da vre-o câteva reguli de 
bună-c.uviință în ce privesce întrebuința
rea cărților:

Nu se cuvine a da fiicei sale o zestre de 
10—100,000 lei și d’a uita în același timp biblio
teca

Nu se cuvine, d’a fi un consilier înalt și 
d’a ave o pivniță plină de vin, însă o bibliotecă 
golă.

Nu se cuvine, d’a mirosi a Patschouli seu a 
Eau de Miile fleurs, și a ceti volume murdare din 
biblioteci publice, seu dela antiquar.

Nu se cuvine d’a tăia cărțile cu degetele, 
deși acestea ar fi spălate.

Nu se cuvine, d’a ave o forfecă de cupone 
și de a fi lipsit de un cuțit pentru tăiat hârtie.

Nu se cuvine, d’a dărui de sărbători și de 
anul nou, numai obiecte, curl pentru desvoltarea 
spiritului, caracterului și inimei n’au nici o va- 
16re.

Nu se cuvine, d’a purta titluri mari, și a 
cumpăra numai tomuri populare cu 20 bani bu
cata.

Nu se cuvine, d’ațl lua nutrimentul spiritu
lui numai din epure și foi ilustrate.

Nu se cuvine, d’așl procura dela librar cu 
ocasia unei serate o colecțiune de cărți și a o 
remite a doua di.

Nu se cuvine, a cita autori, pe care nu i-ai 
cetit.
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în locul moștenirii, să nu mai pretindă alt
ceva, ci se mulțumescă pentru ceea-ce ca
pătă. Vede o calfă de ferar, care pe buze 
cu refrenul „Talpra magyar44 și cu cuvin
tele „nu vom mai fi robi" făuresce din 
ferul ce-1 are în mână cătușa din care ar 
trebui să facă o armă. Noi catolicii de 
arme avem lipsă, er nu de cătuși. Privind 
pretutindeni în Europa, nu văd decât pri
gonirea catolicismului, și decă privesc si- 
tuațiunea nostră în Ungaria, sciu bine, că 
nisuințele de care sunt străbătute cercu
rile din străinătate, nu pot să rămână fără 
efect nici în Ungaria. Biserica catolică s’a 
aliat cu puterea regală și în alianță cu 
puterea acesta s’a constituit în instituțiune 
de stat, a devenit instrumentum regni. Con
ducătorii bisericei catolice de adi nu sciu 
să se reîntorcă la starea în care se afla 
biserica mai înainte. Biserica catolică în
cetând de a mai fi un factor de stat, nu- 
ipai un refugiu pote să aibă: reîntorcerea 
la basa secolelor prime, să se pună în 
fruntea poporului, să devină biserică în 
afară de stat, să învețe sub protecțiunea 
statului, pe plăcerea statului, seu chiar 
contra plăcerii acestuia.

Legile mai nouă au despoiat biserica 
catolică din Ungaria de caracterul ce-1 avea 
ca religie de stat, der nu i-s’a dat în 
schimb autonomie separată, deși ar fi tre
buit să i-se redea libertatea garantată în 
legi. Frecările confesionale, cari agită așa 
de mult vieța internă a Ungariei, derivă 
tote dela credința, că pe cale politică se 
pote câștiga mai multă libertate și favor. 
Decă tote bisericele ar ave autonomie 
egală, p’ar fi lipsă ca ele să-și ia refugiu la 
astfel de nisuințe și pănă când bisericele nu 
vor ave autonomia lor egală, luptele con
fesionale vor continua.

Să dovedăscă congresul, că el e ma- 
joren și că n’are lipsă de curator, care ad- 
rainistreză averea numai cu grija unui cu
rator. Nici statul nu-șl dă averea proprie 
numai în mânile guvenului. Statul e che
mat a esercita control, der nu a adminis
tra. Autonomia e necesară, pentru-ca să 
dispară odată părerea, că fundațiunile ca
tolice ar fi ale statului; apoi, ca în sînul 
catolicilor să se deștepte consciența, că 
bunurile mari episcopescl și parochiale sunt 
pentru folosul catolicilor, pentru educa- 
țiune, pentru înființarea de biserici. Decă 
vede poporul, că și mirenii se intereseză 
de bunurile acestea și înfluințeză la ad
ministrarea lor, va învăța, că averea acesta 
e scumpă pentru fie-care. Biserica catolică 
trebue să se razime pe umerii poporului 
nu numai în învățăturile creștinesc!, ci și 
în activitatea ei. Christos a fost apărăto
rul celor părăsiți, asupriți și al sclavilor.

Samassa: Al tuturor.
Ugron G.: Da, însă Christos numai 

odată apare înaintea archiereului, der și 
atunci e insultat, er înaintea guvernatorului 
încă aparenumai odată și e osîndit la morte. 
E vorba, ca să încheiem un pact dela care

Acelora, cari sunt cu musca pe căciulă!!!

In generațiunea de adî, tot mai rar 
sunt omenii, cari să fie mai presus, și să 
risce bunul și multul lor, pe câștigul spi
ritului.

Spre părerea nostră de rău, sunt 
mulți, cari renunță la plăcerea nespusă a 
întrebuințărei cărților și în privința acesta 
sunt plângeri îndreptățite- din timpurile 
cele mai vechi.

„Ei astădi petrec mai bucuros cu 
golirea cupelor^ decât cu cetirea cărților44 
dice Englesul episcop Richard der Burg 
în cartea lui „Philobiblion".

După Schiller, „Sciința pentru unul 
este o înaltă deiță cerescă, pentru Celă
lalt o vacă sdravănă, care îl provede cu 
unt prospăt".

Mai este încă un neajuns.
Tinerii, precum și bătrânii, neglijeză 

să înapoeze cărțile împrumutate, căci este 
mai ușor de a păstra cărțile, ca cele scrise 
întrensele, dice Otto Blank.

Așa forte des o carte din o sută 
mâni întră în a miia și confirmă astfel 
cunoscutele cuvinte ale lui Goethe-. „Și 
cărțile au vieța lor, care nu li-se pote 
contesta".

Neconsciințioșii împrumutători de 

nu căpătăm nimic. Decă averea catolică 
nu e administrată de catolici, atunci de 
unde să-și câștige ei mijlăcele materiale 
necesare pentru ajungerea scopurilor lor?

Ugron se ocupă apoi cu instrucția 
I religidsă în scole, pe care o găsesce rea 

și defectuosă. Causa este, că instrucția ie 
dată pe mâna statului. Statul dice, că în 
șcdle nu se învață nimic contrar bisericei. 
Așa este, der nici pentru biserică nu se 
învață nimic.

Intre Germania protestantă și Rusia 
ortodoxă, numai catolicismul pote garanta 
esistența Austro-Ungariei. Vedem, că gru
puri. cari n’au importanța intelectulă și 
mărimea catolicilor, sciu să se validiteze, 
fiind-că fac sgomot și au voință. Față cu 
acesta eu nu pot să die, decât: se voim și noi. 
Pretindem și noi și în pretensiunea acesta 
archiereii să nu ne părăsescă, ci să stea 
în fruntea nostră. Esemplu avem în. istorie.

Germanii și Polonii.
In ședința dela 15 Ianuarie s’a con

tinuat discuțiunea asupra interpelației lui 
Jazdzewski.

Kindler-Posen (poporal-liberal) des- 
aprobă luarea de măsuri escepționale pen
tru Poloni. Declară, că poporalii liberali 
sunt contra împiedecării acuirării de pro
prietăți din partea Polonilor și nu sunt 
învoiți cu forțarea Polonilor de a servi 
trei ani în armată.

Standy (liber-conservativ) spune, că 
Germanii din Posen vor sci să dea Iui 
Kindler răspunsul cuvenit. Noi Germanii 
vrem pacea, der să nu ni-se facă cu ne
putință realisarea ei. N’avem nimic în 
contra, ca Polonii să fie cetățeni cu drep
turi egale, ei însă să și fie aevea cetă
țeni germani. Măsurile avisate de cance
lar, le salutăm cu bucurie.

Schmieding (național-liberal) descrie 
sortea fericită a Polonilor sub regimul 
german. Avem cause mult mai mari de 
a-ne plânge în contra Polonilor, de cum 
au ei a-se plânge contra ndstră.

Gordeler (conservativ) spune, că Ger
manii trebue să procedeze uniți în contra 
Polonilor. Crede, că în lupta față cu Po
lonii, e neapărat necesar o schimbare a 
legilor. In vieța publică numai limba ger
mană trebue să domineze.

Schonstedt (ministru de justiție) pro- 
testeză în contra imputărilor, ce se 'fac 
judecătorilor, că ar sta în serviciul politi
cei. Sentența din Wreschen pare aspră la 
prima privire. Sunt însă cașuri, când tre
bue aplicate pedepsele cele mai aspre, 
chiar decă e vorba de un delict bagatel, 
delict însă, care e urmarea unor tendențe 
ascunse, și care primejduesc în mare mă
sură siguranța statului.

Schroder (polon) arată, că prin dis
cursuri nu se pot contesta drepturile Po
lonilor. Se provocă la dreptul natural, la 
promisiunile solemnele ale regilor prusieni 

cărți pe semne au fost seduși de cătră 
Voltaire, neînțelegend mai mult seu mai 
puțin următdrea lui adnotațiune: „Cărțile 
sunt ca și focul pe vatra nostră, noi luăm 
acest foc dela vecinul nostru, îl ținem 
acasă în flăcări, îl comunicăm altuia, — 
el aparține tuturor14.

Deși, cum vedem din cele spuse, fo
losul cărților nu se pote tăgădui și noi 
pentru cultura nostră spirituală nu ne pu
tem lipsi de ele, nu trebue însă să uităm 
nici-odată, că și cartea nu este alt-ceva, 
decât un factor de crescere și instruire, 
că ea singură nu ne pdte conduce încă 
acolo, unde credem noi ținta desvoltărei. 
Natura și vieța rămân învățătorii noștri 
cei mai mari și cu drept dice poetul:

„Natura și o consciință liniștită sunt 
un templu mai frumos și mai grandios, 
ca biserica Sf. Petru din Roma și biserica 
Sf. Paul din Londra".

Și mai departe dice:
„Fântâna înțelepciunei nu-ți va curge 

din tomuri legate în pergament și nici 
nu se va îndrepta spre tine, decă o vei 
căuta în vîrtejurile lumei. Decă vrei a 
câștiga înțelepciunea, trebue să cauți a 
lega strîns cărțile cu vieța."... 

și la tractate și accentueză, că și Polonii 
și-au vărsat sângele pe câmpul de bătălie 
pentru mărirea Germaniei. T<5te acestea nu 
sunt apreciate. Veți vede, dise întorcân- 
du-se spre Germani, că în virtutea forței 
de vieță, ce o avem, peste 25 de ani vom 
ave rol conducător și în vieța economică. 
Față de noi Bismarck a fost silit să mergă 
la Ganossa.

Shidt (ministru de culte) dice între 
altele: Acum, după un progres de 30 de 
ani, să ne plecăm și să dăm îndărăt în 
fața elementelor, cari lucreză pe după 
culise? Guvernul instrucțiunei nu pdte să 
facă acesta și nici n’o va face. Pressa po- 
lonesă nu vre să recundscă, cât au pro
gresat Polonii pe teren cultural de o sută 
de ani sub hegemonia germană. Faptele 
o dovedesc. Polonii, die, că cei-ce vin în 
ținuturile locuite de ei, trebue să devină 
Poloni. Noi însă vom dice, că cel ce vine 
în Germania, trebue să devină German, 
fără de a voi noi să germanisăm.

Țarul și „Pravoslavnii Wostok“.
Am adus pe scurt soirea sensațională, 

că Țarul a mulțumit prin intermediul d-lui 
Fonton, representantul Rusiei la Bucu- 
resci, redactorului „Orientului Ortodox44 
(Pravoslavnii Wostok) din BucurescT, IlicT, 
pentru felicitările, ce i-le-a adresat acesta 
cu ocasiunea dilei onomastice.

„Pr. Wostok" comunică în numărul 
19 al său cu privire la acesta următdrele: 

„Cu ocasiunea dilei onomastice aM. 
S. Imperiale, redacția „Orientului Orto,- 
dox" s’a grăbit să depue la piciorele tro
nului Aceluia, care este Țarul slav și apă
rătorul ortodoxiei, espresia urărilor sale 
celor mai sincere și a profundului său de
votament.

„M. S. I. a binevoit, ca prin interme
diul d-Iui Fonton, ministrul rus la Bucu
resci, să trimetă d-lui Dragutin Ilici, di
rectorul diarului nostru, următorul răs
puns :

„D-lui Dragutin Ilici.
„Domnule ! M. S. împăratul, augustul 

meu stăpân, a binevoit să ordone să vă 
mulțumesc pentru omagiile de felicitare 
și urările de fericire, ce a-ți bine-voit să-i 
depuneți la picidre cu ocasiunea dilei sale 
onomastice.

„Achitându-mă de acest ordin su
veran, profit de acestă ocasie, pentru a vă 
ruga, domnule, să primiți asigurarea per
fectei mele considerațiuni44.

N. de Fonton.
Unele diare din România relevând 

răspunsul Țarului adresat lui Ilici, redac
torul diarul moscovit din BucurescT, fac 
unele reflexiuni bănuitore față cu atitu
dinea politicei oficiale a Rusiei.

Se credea anume, că între representan
tul Rusiei din Bucuresci și între diarul 
„Wostok44 nu numai că nu esistă nici un 
contact, der că Fonton de câte-ori venia 
vorba despre Ilici, îl desavua și se dice, 
că n’ar fi făcut nici o oposiție când mi- 
nistrul-președinte român l’ar fi sondat, că 
ce ar dice, decă l’ar espulsa pe Ilici din 
România.

Acum par a-se fi schimbat lucrurile 
și după informațiile unui diar din Bucu
resci, ministrul de esterne al Rusiei la în
trebarea venită din România, că ce ar 
dice la espulsarea lui Ilici, ar fi răspuns, 
că nu s’ar opune acestei espulsări, der că 
în același timp ar vede bucuros și espul
sarea diariștilor germani din România, cari > 
insultă Rusia.

Răspunsul Țarului pare a confirma 
acuma svonurile ivite chiar dela apariția 
diarului moscovit, și anume, că cercurile 
oficiale rusesc! nu stau tocmai indiferente 
față cu tendințele representate de numi
tul diar.

Din străinătate.
Declarațiuni le lui Billow în 

dieta prusiană au fost salutate de pressa 
germană cu viuă satisfacțiune. Diarele 
germane însă îșî ascund destul de nedi- 
baciu tendințele de germanisare sub pre

textul mincinos al fricei de polonisare și 
acusă clerul catolic și centrul, că spriji- 
nesc tendințele polonese. Declarațiunile 
lui Biilow sunt relevate de pressa germa nă 
cu satisfaoție, ca o dovadă de curagiii 
față cu puternicul partid al centrului.

Italia șl tripla alianță. Diarului 
„M. N. N." i-se scrie din Roma: Peste 
alegoria nereușită a lui Biilov despre că
sătoria fericită, în care femeia are de- 
tote, ce-i trebue, aici lumea a trecut la 
ordinea dilei cu un zîmbet ironic.

înainte de tote este un fapt netăgă
duit nici chiar de diplomații italieni, că 
Italia s’a încredințat în Mediterană cu de- 
săvîrșire conducerei francese. Pentru Ger
mania acest fapt este echivalent cu o în
frângere. Ocuparea Tripolis-vdui de cătră 
Italia sub conducere germană ar fi un bun 
lucru, sub der conducere francesă este o pri
mejduire a intereselor germane în Turcia,, 
o primejduire a posesiunilor austriace- în 
Adriatica și prin urmare o primejduire a 
păcii europene. Decă cetim însă oficiosele 
din Berlin și Viena, ți-se pare, că ar tre
bui să ne bucurăm de apropierea italo- 
francesă, căci dor tripla alianță a rămas 
neatinsă. Afară de acesta nu esistă un 
singur bărbat politic în Italia, care să nu 
fie stăpânit de patima întinderei frontie
relor italiene pe socotela unei puteri eu
ropene, care face parte din tripla alianță. 
Este evident, deci, că acestă căsătorie nu 
se mai pote numi fericită. Femeia (Italia) 
nu este îtițelesă și în taină își caută alt 
bărbat.....SOIRILE DILEI.

4 TD Ianuarie.

Limba rnsăscă în armată. După 
„Nova Beformau din Lemberg mareșalul 
Fiedler a dat ordin oficerilor corpului de 
armată de sub comanda lui, să învețe cât 
mai curând limba rusescă. Scirea acăsta 
nu e de loc sensațională, căci toți oficerii 
austriac! au început deja de mult să se 
ocupe cu învățarea limbei rusesc!, ba de 
câți-va ani studiul limbei rusesc! e obli
gator și în șcdlele de cădeți.

Cadoul Sultanului pentru regele 
Carol. Dilele acestea vor sosi în Bucu
resci 4 cai arabi, pe cari Sultanul îi 
trimite Regelui Carol drept cadou de 
anul nou.

Regele Alesandru în Ouședol. 
Sciut este, că decedatul rege Milan și-a 
espriinat înainte de morte dorința, ca nici 
mort să nu-1 ducă în Serbia. Din causa 
acesta fiiul său, Regele Alesandru, s’a su
părat și n’a voit să asiste la înmormân
tare. Regele Milan a fost înmormântat în 
Cruședol din Slavonia. Majestatea Sa mo
narchs nostru a dispus, ca pe cheltuiala 
sa să i-se facă lui Milan un monument. 
La 8 Februarie a. c. se va face un mare 
serviciu funebru, la care va merge să 
asiste și Regele Alesandru. Se cjice, că 
Regele va duce cu sine întrega curte.

Logodnă. Domnișdra Adela Trifu 
învățătore diplomată pentru școlele civile 
și superiore, s’a logodit cu d-1 Dr. Corio- 
lan Meseșiamt, advocat în Șimleul Silva- 
niei. Felicitările ndstre!

D. FTpovici la Timișora. Diarul 
„D. T. U.“ publică o recensiune din cele 
mai elogidse despre concertul, ce l’a dat 
baritonistul nostru D. Popovici în reduta 
din acel oraș în săra de 14 Ianuarie cu 
concursul d-nei și d-lui G. Dima și a 
ddmnei Lucia Cosma din Timișora. Re- 
censiunea, care umple mai bine de-o co- 
16nă și jumătate, celebreză în cuvinte, 
avântate atât succesul desăvîrșit al ilus
trului baritonist-, cât și șcdla și vocea 
d-nei Dima, precum și composițiile și 
acompaniarea soțului d-sale.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat: dela d-1 I. Dudu- 
lescu din Nyarszeg pentru răscumpărarea 
felicitărilor de Anu nou: 5 cor., er dela 
D-1 Dr. Lazar Șimon, advocat în Ciacova: 
20 cor., cotisație anuală. Primescă nobilii 
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donatori cele mai vii mulțumite. — Direc
țiunea scotelor medii gr. or. române din 
Brasov.

Unificarea calendarului. Pastorul 
protestant Maurer, originar din Miinchen, 
a trecut dilele acestea prin BucurescI în- 
tr’un turneu întreprins prin statele balca
nice cu scop de a ține conferențe pentru 
unificarea calendarului, întocmai cum a 
făcut mai anul trecut călugărul barnabit 
Tondini di Quarengo, care a ținut tot în 
acest scop două conferențe în BucurescI 
și Iași.

Wolf erăși deputat. Din Viena se 
anunță, că pangermanul Wolf a fost rea
les erăși deputat în cercul Trautenau. 
Wolf își depusese mandatul din causa unei 
scandalose afaceri.

Banca națională a României. Adu
narea generală ordinară a acționarilor 
Băncei va ave loc Duminecă, 17 Februarie 
1902, în localul Băncei Naționale, strada 
Lipscani, la orele 2 p. m.

Ordinea de di: 1) Aprobarea bilan
țului încheiat la 31 Decemvrie 1901 ; 2) 
Descărcarea consiliului de administrație 
de gestiunea sa; 3) Distribuirea beneficii
lor resultate conform bilanțului; 4) Ale
gerea unui director în locul d-lui Eugeniu 
Garada, și a unui censor în locul d-lui 
Eugeniu Stătescu, ale căror mandate ex
piră la 31 Decemvrie 1902.

Prin decret regal în urma propune- 
rei făcute prin raport de d-1 ministru se
cretar de stat la departamentul financelor, 
sunt numiți directori la Banca Națională 
a României: D-1 Teodor Nica, pe un nou 
period de patru ani, cu începere dela 1 
Ianuarie 1902, și d-1 Alesandru N. Ștefă- 
nescu, actual inspector la Banca Națională, 
în locul d-lui Dimitrie S. Nenițescu, de
misionat; d-1 Pană Pencovici este numit 
pe un nou period de trei ani, în funcțiu
nea de censor la Banca Națională a Ro
mâniei.

Făptuitorii asasinatului di» Clușiu 
:au mărturisit pe deplin faptul. Autorul 
moral al planului a fost Friedrich, er 
Szocs a fost numai complice, însărcinat a 
primi mandatul sub numele fictiv de Ko
vacs Albert. Szăcs tăgăduesce, că ar fi 
dat și el în factorul postai. Asasinul Frie- 
derich spuse., că a comis omorul cu scop 
de a jefui pe factorul postai. In odaia, 
unde s’a comis crima, s’a găsit împrăsciată 
prin tote colțurile suma de 4000 cordne, 
scăpate de factor în învălmășala luptei.

Femeia „sfântă" din Oradea. Dilele 
■acestea poliția din Oradea-Mare a arestat 
o femeie, care umbla pe la casele omeni- 
lor încinsă cu câte 10 mătănii (rosariu), 
spunând mai ales femeilor, că are de gând 
se facă un pelerinagiu la Roma, de unde 
pentru o taxă de 2 corone le va aduce 
femeilor binecuvântarea papei, o năframă 
a sfintei Veronica, o statue plângetdre a 
Maicii Domnului și altele asemenea. La 
poliție, luată la interogatoriu, a eșit la 
ivelă, că o chemă Griin Rosa și că e 
jidovcă.

Un primar jidan. Se scrie din Lem
berg, că în orașul Zurawno din Galiția 
«funcționeză ca primar un jidov, cu nu
mele Herș Frănkl, care prin purtarea sa a 
indignat așa de mult consiliul comunal, 
încât mai deunădi i-s’a adresat cu 16 vo
turi contra 3, somațiunea de a dimisiona.

Englezii contra imigrării Jidovi
lor. După-cum vedem din diarele jido
vesc!, resistența cercurilor conducetore a 
populației din Londra în potriva imigrării 
jidovilor din România și Polonia s’a po
tențat în timpul din urmă în mod însem
nat. O așa numită „Ligă antialienistă" se 
află în fruntea acestei mișcări. Intre „alie- 
mști“, adecă streini, se înțeleg numai Ji
dovii, așa că liga antialienistă propriu dis 
■este o ligă antisemită. Un apel contra 
imigrării Jidovilor publicat în „Daily Ex
press" dice între altele: „Indată-ce se va 
termina resboiul și va veni timpul pentru 
lucrări interne, Londra va adresa gu
vernului și parlamentului o cerere for

te seriosă. Orașul are nevoie de scut 
contra invasiunei streinilor. Trebue se 
luăm în. considerare, câtă pagubă li-se 
aduce muncitorilor noștri de cătră flă- 
mândii streini și cât de mult sufere sănă
tatea socială și morală prin năvălirea gu
noiului din continentul european".

Jubileul unui institut de editură.
La sfîrșitul lunei Noemvrie a. tr, s’au îm
plinit 100 de ani dela înființarea tipogra
fiei și institutului de editură B. Herder 
din Freiburg în Breisgau (Germania). Lui 
Ben. Herder (-|- 1888) i-s’a acordat titlul de 
librar-editor pontifical și institutul creat 
de tatăl său BartolomeiU, er astădi con
dus de fiul seu Hermann, se ocupă cu 
editarea de cărți scrise în spirit creștinesc. 
Din operele mai însemnate, pe cari le 
consultă bărbații tuturor națiunilor, rele
văm marele lexicon bisericesc „Kirchen- 
lexicon" a lui Wetzer șiWelte (apărut în 
a doua ediție), apoi „Konversation-Lexi- 
con", care tocmai acuma apare în a III 
edițiune (8 tomuri), formând un isvor de 
consultare pentru toți aceia, cari nu pot 
ave încredere deplină în lexicdnele ger
mane editate de jidovi și franc-masoni. 
Institutul are sucursale în Strassburg, St. 
Louis, Mo (America), Miinchen, Viena etc. 
și numără în total 468 de amploiați, din
tre cari forte mulți servesc acolo, de câte 
30—40 ani, având casa lor de economii, 
de ajutor etc. Institutul editeză câte 200 
cărți anual și a tipărit pănă acuma cărți 
în 30 de limbi, între cari și o mică isto
rie biblică ilustrată scrisă, în limba româ- 
nescă de cătră părintele Malinowsky 
din Iași.

Pane de castanii. In regiunile de 
munte din Italia și Francia, locuitorii să
raci mănâncă în mai multe locuri pâne 
de castanii. Spre acest scop ei uscă bine 
castaniile, le rîjnesc și fac pâne din ele. 
Pânea de caștanii este dulce, der se mis- 
tue greu și semănă întru cât-va cu pânea 
de ovăs, pe care o mănâncă Scoțienii și 
Slovacii.

• rănii fosile din timpul diluviul. 
In apropierea orașului Agram (Croația) 
s’au găsit în timpul din urmă nisce res
turi de omeni fosile, cari au fost esami- 
nate de cătră profesorul Kramberger. 
Aceste resturi se asemănă cu renumitul 
craniu găsit la 1856 lângă Dusseldorf, 
despre care Schaffhausen a afirmat, că e 
normal și aparține unei rașse de dmeni 
din timpul de pietră, er Virchow a susți
nut, că avem de a face cu o abnormitate > 
patologică. După darea de semă a profe-! 
sorului Klaatsch, părerea lui Virchow va 
trebui abondonată, căci la Agram s’au gă
sit nu mai puțin de opt cranii, cari tote 
portă semnele caracteristice ale craniului 
dela DUsseldorf. La craniile din Agram 
bulbucarea fruntei este încă și mai bătă- 
tore la ochi, așa că s’ar pute numi o 
formație antropoidă. Numărul mare al 
craniilor dovedesce, că avem de-a face 
cu o particularitate de rassă, caracterisată 
printr’un grad forte inferior de desvoltare.

2. Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de vm (Franzbrandtwi in) și sarea de 
vin al lui Moli, pacic ților li-?e oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra m> ladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr țul unei stic'e dim
preună cu îndrumarea necesară e de corone l’î’O 
Se trimite dilnic prin rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moli, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii s6 se ceră hotărît preparatul A. Moli, ca e 
e provădut cu marca de contravenție și cu sub- 
scrierea.

Dela comitat.
în congregația estraordinară a comi

tatului Brașov de Sâmbăta trecută, s’a 
făcut, cum am anunțat, alegerea comisiu- 
nilor comitatense, prin votare secretă, er 
parte prin aclamațiune. Etă cum s’au ales 
aceste comisiuni după listele propuse de 
majoritatea săsescă a congregațiunei:

In comisiunea de verificare au fost 
aleși: Dr. W, Gzell, Dr. K. Lurtz, G. 
Schlandt, Iosif Pușcariu, K. Neustădter. 
Fișpanul a numit în acestă comisiune ca 
vice-președinte pe E. Rorabauer și ca mem
brii pe Pechy Arpad, Farkas M. și Dr. Za- 
karias I.

— Vice-președinte în comisiunea de 
verificare orășenescă fu ales K. Adam.

In comisiunea justițiară permanentă 
au fost aleși: K. Fabricius, Dr. F. Philippi, 
K. Thomas, Simeon Damian, Moor Gyula.

In comisiunea permanentă comitatensă 
au fost aleși: K. Adam, Dr. W. Gzell, 
'Dr. Ed.Gusbeth, Dr. F. Herfurth, I. Hubbes, 
Ioh. Imrich, Dr. E. Lassel, Dr. K. Lurtz, 
Ios. Meschendbrfer, W. Paul, Gustav Schiel, 
G. Schlandt, W. Schmidts, K. L. Schuster, 
M. Semp, Fr. Sindel, Harmat L., Korodi 
Mihaly, Ios. Meyer, Moor Gyula, Orban
F. , Petru Nemeș, Ion Lengeru, Dr. George 
Baiulescu.

In comisianea administrativă au fost 
realeși prin votare nominală cei eșiți de 
rândul acesta și adecă: K. Adam, G. 
Schlandt, K. Schnell, Orban F., Verzar 
Istvan.

In comisiunea centrală electorală fură 
aleși: K. Bolesch. G. Stephani, I. Gazesch, 
Mi Goldschmidt, P. Horvath, Ioh. lmrich, 
I. iMerthes, G. Nicolaus, Dr. F. Philippi,
G. Preus, Iul. de Roll, G. Schlandt, F. 
Sindel, Harmath L., Vajna Gabor, Romulus 
Verzea.

In comisiunea sanitară au fost aleși: 
K. Schuster, Dr. K. Flechtenmacher, Dr.
E. Gusbeth, Fr. Hiemesch, I. lmrich, Dr.
F. Neustădter, Dr. Gust, Rosenauer, K. 
Thomas, Fr. Kellemen, Dr. Jozsa Erno, 
Emil Rombauer, Dr. George Baiulescu, 
Vasilie Voina.

In comisiunea pentru fondul de pen
siune au fost aleși: I. Gmeiner, K. Neu
stădter, E. Porr. I. Romer, Fr. Orban, N.P. 
Petrescu, Verzar Istvan.

Ca membrii participants la pertrac
tările oficiului orfanal fură aleși: M. Gold
schmidt, K. Schuster, P. Horvath, M. Mar- 
zell, Lud. Miess, G. Nikolaus, Dr. F. Phi
lippi, W. Schmidts, Harmath L., Verzar 
Istvan, Simeon Damian, Octavian Sorescu.

Președinți în cele trei comisiuni pen
tru remonte de cai sunt: Dr. Fr. Iekel, 
Fr. Hiemesch și Dr. Semsey Aladar.

In fine fu ales locțiitor de fișcal sin
gurul candidat Dr. Adolf Mandi.

O misiune astronomicii francesii 
în Egipt

Misiunea astronomică francesă orga- 
nisată de Ianssen, ilustrul astronom și 
trimisă în Egipt spre a observa eclipsa 
solșiră dela 11 Novem. a tr. s’a întors în 
Franța cu un amplu seceriș de resultate 
interesante și documente prețidse.

Misiunea era compusă din contele 
dela Baunie Pluvinel, din Pasteur, șeful 
serviciului fotografic dela observatorul din 
Mendon, și din cei doi asistenți ai aces
tora. Acești savanți au dus cu sine in
strumente în greutate de 2000 kgr. între 
cari și puternica lunetă fotografică, cu 
care se esecută dilnic în observatorul din 
Mendon frumușele fotografii ale sorelui. 
Misiunea s’a fost instalat la Ghesirih, dis
tanță de câți-va km. de Cairo pe malul 
Nilului. Eclipsa (anulară) a avut loc la 
răsăritul sorelui (11 Nov.) și a durat două 
ore. Cu tote că din Nil se ridica o ușoră 
ceță, totuși s’au putut urmări tdte fasele 
curiosului fenomen. Pluvinel se instalase 
pe terasa unei case, care domina Nilul, cu 
mai multe spectroscope, prin cari se pdte 
analisa lumina sorelui și cu un coelestat, 
aparat format din mai multe oglindi miș
cate de un aparat de ciasornic cu ajuto
rul căruia radele solare reflectate în di
recțiunea spectroscopelor păstrau o per
fectă imobilitate, cu totă deplasarea sd- 
relui, Pluvinel și-a propus a studia cesti- 
unea pasionantă a atmosferei - lunare și 
spre acest scop a analisat acele rade so
lare, cari atingeau marginele lunei în cur
sul eclipsei. Resultatul a fost, că regiu
nile superidre ale. munților lunari (5000 
m.) nu conțin urină de atmosferă, care 
s’ar pute descoperi prin instrumentele de 
cari dispunem. Pasteur la rândul seu a 
făcut fotografii despre tote fasele eclipsei.

Craniile timenilor mari.
,1

Cât timp trăiesce omul, capul este 
sediul cugetărilor și prin urmare cea mai 
importantă parte a corpului omenesc. Chiar 
și după morte craniile iubirilor repausați 
au fost în tdte timpurile obiect de vene- 
rațiune pentru posteritate. Așa ne aducem 
aminte, că am cetit undeva, cum un amo- 

resat își potolia dorul prin aceea, că bea 
apă din craniul miresei sale de mult re- 
pausate.

Omenii de sciință deopotrivă cu cei 
superstițioși au arătat întot-deuna mare 
interes pentru craniile omenilor, cari s’au 
distins în viâță prin creațiuni însemnate 
poetice, literare, artistice, răsboinice etc. 
Interesul acesta s’a potențat cu deosebire 
în timpurile mai nouă, când s’a format o 
ramură întregă științifică, care după mă- 
surătdrele luate de pe cranii, trage dife
rite conclusiuni antropologice și psicho- 
logice.îndemnat de acest interes științific, 
profesorul universitar din Graz Dr. Kratter, 
de conivență cu medicul orașului Dr. Eber- 
staller și cu președintele comitetului pen
tru ridicarea unui monument pentru Ro
bert Hamerling (f 1889 în Graz), au avut 
îndrăsnâla cu ocasiunea exhumării corpu
lui acestui poet, sevîrșită în Octomvrie 
a. tr., a separa craniul poetului fără scirea 
familiei aceluia. înainte de asta cu o săp
tămână membrii familiei Hamerling, aflând 
despre dispariția craniului, au protestat în 
potriva lipsei de pietate manifestată față 
cu resturile pământesc! ale lui Hamerling 
și au reclamat energic craniul.

Afacerea a produs o justă sensațiune 
în opinia publică și diarele germane, ca 
și cele streine, au urmărit cu diferite co
mentare răpirea arbitrară a craniului poe
tului. Interesantă este și dispariția craniu
lui renumitului componist Haydn (1732— 
1809), al cărui corp se odihnesce în cripta 
Franciscanilor din Eisenstadt (Vasvâr), er 
craniul nu se scie unde este. Haydn fu
sese în vieță capelmaistru la principele 
Eszterhâzy, care la 1822 a cerut la Viena 
autorisația de a transporta corpul lui Haydn 
la Eisenstadt. Cu ocasiunea exhumării, s’a 
descoperit, că craniul lipsesce. Haydn 
avuse adecă trei prietini intimi, între cari 
și un medic, cari au făcut convenție îm
preună, să fure craniul amicului, odinidră 
isvor de atâtea simfonii frumose, și să-I 
păstreze pe rând, avându-1 întâi cel mai 
în etate, care era obligat să-l lase apoi 
moștenire celui de al doilea și așa mai 
departe. La 1822 s’au făcut cercetări mi- 
nuțiose pentru regăsirea craniului, însă fără 
resultat.

Cunoscând acestă craniomanie a unor 
(5meni, între cari mai ales medici, nu ni 
se va mai păre atât de curidsă dorința 
unui Reichenberger de a poseda craniul 
unui poet, ca Petofi, mai ales când putea 
să și-l procure fără nici o dificultate și 
fără tema, că acel craniu va fi reclamat 
de cineva. O

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1902

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:9
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne; pe șâse luni 12 corâne; 
pe trei luni 6 cordne; pe o lună 2 
corone.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.SCIRI ULTIME. .
Londra, 17 Ianuarie. Mesagiul, 

cu care regele a deschis parlamen
tul își esprimă regretele, că răsbo- 
iul din Africa-de-sud încă nu s’a 
terminat, cu tbte că șansele Engle- 
silor acuma sunt mai favorabile. Me
sagiul laudă umanitasea soldaților 
englesl în purtarea lor față cu duș
manul.

Proprietar: Dr. Aurel AEureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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pe anul comun 1902.
A apărut și se pote procura dela Ti

pografia A. Mureșianu (Brașov) „Câiindanil 
PI ugarului" pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte dile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmăză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- 
răscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele" ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „O serisore dela 
Muselim Selo" (poesie de G. Coșbuc); 
„Frnmosa Irina" (baladă de St. O. Tosif); 
„Raze de primăvară" (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu" (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar" (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia" (Proverbe de Marion); 
„Două hiene" (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului" (anecdotă, de Cărăbuș).

Far tea economică: „O ramură de pro
ducții une și avuțiă națională" ; „Faceți 
pânză în casă" (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia1*: „Iernatul vitelor". — Ur

meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului" 
costă 2o cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

a itmrssa)
Om 13 lanuari e n. ltfO2.

uenca ung. de aur 470................... ii.9 60
Renta de oorbne ung. 4%; . . ; 95 —
Impr. căii. ier. ung. in aur 472'-‘/0
baapr. căii. fer. ung. în argint. 41/.,0/,, 101 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.60 
Bonuri rurale ungare 4°/o • • • • 94.40 
Bonuri rurale croate-slavoue . . . 93 75 
Impr. ung. cu premii .... 181 —
Dosuri pentru reg. Tisei yi Segh-idin 151-25 
Renta de argint austr...................100.—
Rwnta de hârtie austr...........................99.95
Renta de aur austr..............................120.40
Losnrl din 1850............................. 145 50
Acfii de-ale Bănoei austro ungară. 15 99
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 661.—
Ăieții de-ale Bănoei austr. de oredit 644.25
NapoleondorI.......................................... 19.04
Mărci imperiale germane . . . 117.l7l/2
London vista................................. 239.30
Paris vista............................ 95 30
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 96.35
dotafitaliene .... ... 93.70

ipetețeâ Brașov.
Din 14 Ianuarie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18,98 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.84 
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vând. 19.04 
Galbeni Cump. 11.34 Vând. 11.40
Ruble Rusescl Cump. 127.— Vând. 128.—

117 -1901.
vegrh. szârn.

Arveresi hirietmâny.
Aluiirt birosâgi vegrebaito az 183! 6vi LX. t. cz. 102 <h-

■telrneben ezennel kozhirrd teszi, bogy a fogarasi kir. jâtâsbirdsâg 1901 
evi V. I 189/1 V. II 313/1 es 377/1 sz. v6gze.se kdvetkezteben Dr. furca 
Jânos fogarasi figyved javâra breâ’zai Tema G luou es tâ’sai ellen 
640, 400 es 260 koi. s jâi. ereje'g 1901 evi October ho 16-ân fogan’a- 
tositott kieldgitesi vegrebajtâfr utjâa le- teliil foglalt es 2880 kor. becsiilt 
kOvetkezo ingdsâgok, o. n,.: szarvas marbâk; lovak, szekarek, gabona, 
szena nyilvânos ârvwresen elada’mak

Mely ârveresoek a logra-u ktr. jârâsbirdsăg 1901 evi V. I 189/2, 
V. II 313/2, 377/2 rzâmu vegzese folytân 640, 400 eu 260 kor. tdke- 
kdveteles s enn-k 1897. evi Oktober bd 26-ik napjâtdi jârd 8°/0 kamat'ai 
es eddig Osszesen 281 kc j 3) til. ben biroilag mâr megâllapitott kolt- 
segek erejeig Breâza koz-6g bazânâl leendd eszkdzRsdre 1902 evi Fe
bruar 116 3 napjânafc deleîotti 9 or?ja hatâriddiil kittizetik es ahhoz a 
venni szânddkozok oly megjegyzessel hivatuak meg. bogy az erintett 
irtgdsâgok az 1881. evi LX. t. iz. 107. es 1C8. § &a drtelmeben kesz- 
penzfizetes meliett. a legtobbet igerduek becsâron <<lul îs el fognak adatrn.

A mennyiban az elârverezeudd ingosâgokat mâsok is le es felul- 
fbgîaltattâk es uzokca kielegitesi jogot nyertek volaa, jelsn ârveres az 
1881. evi LX. trv.-cz. 120 §. ertelmeben ezck javâra D elrumleltetife.

Kair f o ga ras on, 1902 6vi Januâr ad 9-ik uapjân.

Qyâifâs Ferencz, 
)—1.385 kir. birosâgi vegrehaitn.

Veritabile numai, de«« Sîăc«i5-« este prweiȘută eo» marea <8<r W
ajper«tsre a isiS A. MoBl i»il ew sulWerlerea. ««. M

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în contra greu- . 
tăților celor mai cerbiedse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la st.o- 
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de 8ângc, haemerhoidelor și £ 
a celor mai diferite bele femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.—

Falstficațiile se vor urmări pe cale ju^ecăiorescă. &

Fi*an%lbhiinr&tw.ein și s’]ai*fe a lui
Veritabilii numai

D

decâ fiecare sticlă este proveduti. cu marea de scutire și cu 
ț plumbul lui A. W<»11.

Franzbranntwein-ul și sarea este torte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prm tras (flotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răceli. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coro e 1.90.

Supun de copii a iui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame tab icat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a peDi. eu deosebire pentru opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Cordne 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provăjiută cu ntarca 
de apărare A. Moli. r

$
V

Trimiterea prm O
Farsuacistul A. JHIOSLfiK, o

c. și r, taisor al cnijii imperiale Yiena, Tnciiiaahea 9 5 
Comande din provincia se efectuezi jiilnic prin rambursă poștală. /A

La deposits să se ceră anuuiit preparatele provityute cu iscălitura și marca •--V 
apărare a lui A. MOLL.

_ _ Deposite în Brașov: la d-mi farmaciști Ferd. Jekeiius, Victor Roth, Eugen Neustădter M
și engros la 0. Eremia Nepoții, Teu-tsch &. Tartier. —y.?

l
de

-iz. 13053 -1901.
tlkvi.

. Atwssî Hrdetmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jâr.-hirhaâg mint tikvi batdsâg kdzhirre teszi, bogy 

Deisorean Filaret vogrthajtatânak Dindeal George (nyje Ho hoi Anna) 
vdgrebajtâ&t szanvedS elleai 43 korona tdkekOveteles o, jAcclekai îrânti 
vegrenajtâși (igyobea a b assoi kir. thrvenyszek (a fogarasi kir. jârâsbi- 
rbsâg) teriiletân Lkvb az olahujtalus) 236 sz. teljkvben A f 1-- 12 14, 
15 rdaz. Dindeal Lizar veje Baiu Maria Fillip Sana sziilt Dindeal (ferj. 
Filip Antone) Bocurea^a Jacobne bzuIu Antone (Dindeal George) i..eje 
Hot hoi Anna neven â!16
383, i 84/1
975. 976

brsz.
n

ingatlanra 883
42

kor.
55

2362. 2363
2364 brsz. ingatlaora 75 kor.

1507 rr îl 47 »5 3008, 3011/ » 45 - „
1709/1 T’ rj 26 55 3118 55 T) „

1983 îî 50 55 3339/2 P r 7 „
1889 n 55 29 U 4415 57

21
55 x 57

1997/1 n 55 35 n 4563, 4564 75
99 Q„ x- J 5,

2002, 2003 n n 61 55

II. az olah”jfalnai 372 sz. tljkvben A f 1 rdszâm Telea Di emisie
(neje Bratu mana), Di n <eal George (neje Kausa Anna) Dindeal Nicu-
lae es neje sziiit F.llin Nu ti a, Bratu Mateiu ds ineje sziiit Sanu Kiva,
Comsia Agifta szii t Bain Dindeal George (neje Horhoia Anna), Maniu 
Snnion, Telea Davidne tzu'. Foita Anna, Folea Niculae, Telea Nieu- 
laen5 sziilr, Bratu Ao>< 5/v.. Radu Georgani szijlt B-atu Kiva os B'i'ip 
David neven âll6 1666, 1667, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 hrsz. 
mgatlanra 101 kor.

III. az olahujtaiusi 424 sz. tljkvbea A f 1 rdsz Dindeal Lâzâr 
(urje Baiu Maiia). Fci'r> An omane sziiit Dindeal Kiva, Dindeal Geoige 
(neje Hurboia Anna), bzv. Aron Elaralampian6 tziilt Dindeal SoSa es 
C'aiidea Siuiionnâ sziilr, Aron E'en na uevâu âi!6 3307, 3308 brsz. egesz 
iugatlanr.a .154 kuronă ezennel megâllapitott kikiâitâs» ârban elrendeice 
6s hogy a fenneb’b mt-gjUOlt iogatlan az 1902 evi Februâ” ho 4-ik nap- 
jân deîeloff 9 orakor olâhujfalubari megtartaudd nyilvâuos ârveresen a 
megâllapitott kikAltâsi amu aloi is eladatni tog.

A: verezai szâiidekozok tartoznak az iugatlaauk becsârânak 
lCfl/f-â! «bszpârizben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. țj-oari jel- 
zert. Aihlyauma! «zâmitots es az 1881. evi November h6 i.-6a 
3333. «z. alatt keh îuazsâgâiry aiiniszteri r.-udelet 8-ik § baa kije
Iblt - ovadekkepes errâkpa ț it l: an a ktkn'dr t» kezâhez leteani, avagy az 
1881: LX. tCrv. cz. 170-ik <-- a ârtelmeben a bâuatpeazaak a oiro.sâg- 
nâl elOleges elbelyezt^ejcl kiAH t. tt s aoalyszeni AtaaA.
L'âltatni

Kelt Fogarascn, 1901 evi November ho 9 an.
A. kir. jbiresâg mint ikvi hatosâg.

Schuniter, 
3851 1. kir. albire.

Sz. 624—1901. 
vegrh. sz.

Arveresi hirdetmeny.
Aluiirt biiosâgi vegrebajto az 1881 evi LX. t.-cz. 102 §a âitelaiâ-- 

ben ezennel kOzhirre teszi, hogy a brassâi kir. corveoyszek 1901 evi 
4623 sz. vâgzese kOverkezteben Dr. Motok Miklos, iigyv6d, âltal k6p- 
viselt „Furnica" fogarasi takarek penztâr alsb ârj âsi Kapp Ignâcz. s 
târsai ellen 280 kor. » jar. erejeig 1901 evi Szepteinber ho 12-ea fuga- 
natoeitott kielâgitâsi vogrehajtâs utjân lefoglalt es 880 k -r. becsiiit ko- 
vetkezâ ingoââgok n. ni.: Vasu Leon, Pâvel Gedeon, Cuca Ni^tornâl 
ezarvas rnaihâk, 16, szek6r, hâm, sertes, szâaa nyilvânos ârveresen 
eladatnak.

Mely ârveresuek a fogarasi k r. jâfâ^birbsâg 1901 evi V. III 236/2 
szâmn vegzâse folytân 280 kor. fdkekttvwtele-, ennek. 1899 Augusztus 
ho 1 s6 napjâtoi jârO 6°/0 k^matai, vâlto dij es eddig osszcisen 86
kor. birdilag mâr megâllapitott koltsegek erejeg Also Ari.âson leendd 
eszkozlesere 1902 evi JaLiuât’ bd 29-ik napjâuak delelotti 9 orâjahatâr- 
iddiil kiiiizetik es ahhoz a venni szândekozok oly megjegyzessel hivat
nak rneg, hogy az erintett ingosâguk az 1881 evi LX t.-cz. 107 6- 16)8 
§a drtelmeben keszpânzfizetds mellett, a legtobbet igeiduek szukseg 
esetea becsâron aiul îs, eifognak adatni.

Amenoyiben uz eiârverezendd ingdsâgnkat mâșok is le ds felulfog- 
laltattâk, es azokra kieleg.itesi jogot uyertek volna, ezea ârveres az. 
1881 evi LX. t.-cz. 120 §. dctelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt fogarasoa, 1902. evi Jiuiâ' hd l-sd napjân.
Gyărfâs Ferencz,

1 —1(3-7) kir. bir. vhjto.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

v6gze.se

