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Episcopul Mailath la congres.
De cjece cjiie este erășl întrunit 

în Budapesta congresul catolicilor 
unguri. In timpul acesta el a ținut 
ședințe importante, discutând pe 
larg cestiunea autonomiei. Ca basă 
a discusiunei a servit proiectul de 
statut elaborat de comisiunea de 27 
a congresului.

E vorba, cum seim, în acest 
proiect de modalitatea și de mesura, 
în care se se potă bucura de drep
tul autonomiei și biserica romano- 
catolică din Ungaria; se mai tra- 
tâză înse în el și de-o cestiune, ce 
nu este de competența romano-ca- 
tolicilor și a congresului lor: ces
tiunea autonomiei bisericei române 
unite, pe care vor să-o fusioneze cu 
biserica romano-catolică, trăgendu-o 
în sfera de organisațiune a acesteia.

Este cunoscut, că Archiereii 
provinciei metropolitane de Alba- 
îulia în frunte cu Mitropolitul au 
declarat, că nu recunosc congresu
lui dreptul de a lua hotărîrl cu pri
vire la Românii uniți și deci ei nici 
n’au luat și nu iau parte la acest 
congres al catolicilor unguri.

Nu ne voui ocupa deci în arti
colul de față de planurile ostile, ce 
se urmăresc sub masca o.rganisării 
autonome bisericesc! față cu Ro
mânii uniți, ci numai de atitudinea 
celor din congres și de diecusiunile 
înfocate ce le-au avut mai ales în 
ședința de Sâmbăta trecută.

In ajunul redeschiderii congre
sului episcopii romano-catolic! au ți
nut o conferență, în care au decis, 
că, deși în total nu sunt mulțumiți 
cu elaboratul comisiunei congresului, 
totuși, ca se dovedescă, că voiesc cu 
totă seriositatea se conlucre la crea
rea autonomiei, vor lua parte, pe 
lângă susținerea principiilor lor cu
noscute, la disensiunea specială a 
proiactului presentat de amintita co- 
misiune.

Declararea din urmă a fost în

sărcinat a-o face cardinalul Scblaucli, 
care s’a și degajat de însărcinare. 
Oposițiunea din congres n’a fost 
mulțumită cu procederea episcopa
tului, căci printrînsa păreau a se ade
veri numai învinuirile, că episcopii 
nu voiesc autonomia și că mereu 
pacteză cu guvernul. Și în adevăr, 
că primatele Vaszary, cu cardinalul 
Schlauch și cu episcopii Samassa, 
Hornig, Bubius, Szmrecsanyi caută 
cu tot adinsul a observa o atitudine 
cât se pdte mai conciliantă față cu 
guvernul. De altă parte spiritul de 
conciliare este mult susținut și de 
corifeii mireni ai congresului ca 
conții Szapary, Apponyi, br. Iozsika, 
Horanszky ș. a.

Așteptarea, ce-o puneau unii în 
urma acbsta în lucrarea congresului 
și în posibilitatea unei înțelegeri a 
episcopatului romano-catolic eu gu
vernul, a fost însă zădărnicită prin 
postulatele ce le-au ridicat contele 
Ferd. Zichy, și în ședința din urmă 
și episcopul unguresc din Ardbl con
tele Gustav Mailath.

Ridicându-se în contra espune- 
rilor lui Horanszky, care dise> că 
idealul trebue se fie și se rămâne 
șcbleie de stat și care printr’asta 
ceru abolirea școlelor confesionale, 
episcopul Mailath declară categoric, 
că nu primesce elaboratul comisiu
nei de 27 ca basă pentru discu- 
siunea pe paragraf!.

Organele guvernului sunt, ori se 
prefac a fi, neconsolate din causa 
declarațiunilor brusce ale episcopu
lui romano-catolic dela Alba-Iulia și 
die, că ele n’au fost la loc și n’au 
fost oportune. Oposiția însă se bu
cură, că episcopul Mailath a făcut 
o spărtură în tactica prea preveni- 
tore și deci slabă a episcopatului.

Organul partidei poporale cu 
deosebire laudă „declararea bărbă- 
tăscă“ a lui Mailath și provocă urbi 
et orbi pe toți aderenții săi să pro
testeze.

Puțină speranță e deci că seva 

pută ajunge la o înțelegere. Cutote 
astea se crede, că congresul în săp
tămâna acăsta va vota cu-o mică 
majoritate elaboratul comisiunei de 
două-decl-și-șepte.

Pactul și dualismul.—Deputatul 
german austriac Lecher a vorbit Sâmbăta 
trecută la Reuniunea germană din Briinn 
despre raporturile dintre Austria și Un
garia. El dise, între altele, că ar fi un lu
cru de neiertat, decă Austriaca ar arunca 
arma din mână înainte de-a face o se- 
ridsă încercare pentru resolvirea pe cale 
parlamentară a pactului. Decă parlamen
tul austriac, dise Lecher, nu va vota pac
tul cu Ungaria, dualismul nu se va mai 
pute susține mult timp. 'Sfîrșitul senatului 
imperial ar fi tot-odată și sfîrșitul așa nu
mitelor afaceri comune. Un teritoriu va
mal comun, care ar fi guvernat în parte 
parlamentar, în parte absolutistic, nu pdte 
fi susținut.

Austro-Ungaria și Rusia.—Un dis
tins diplomat rus a declarat dilele trecute 
unui publicist vienes, că Rusia și Austro- 
Ungaria n’au avut nici-odată ca acum 
ocasiune atât de favorabilă pentru în
cheierea unui compromis comercial poli
tic. El făcu alusiune la tariful vamal ger
man și la reînoirea convențiilor de co- 
merciu internaționale. Dintr’Un compromis 
ca acesta s’ar pute desvolta cu timpul 
relații politice intime. — O telegramă din 
Viena spune, că se va întruni cât mai 
curând o anchetă cu scop de-a studia ba- 
sele, pe cari se se reînoescă convenția 
comercială austro-rusă. La anchetă vor fi 
invitați și representanții ramurilor de in
dustrie interesați în cestiune.

Din Bucovina. — „Deșteptarea*  din 
Cernăuți scrie: Comitetul esecutiv al pro
prietarilor mari români s’a întrunit Vineri, 
în 17 1. c., la o ședință, spre a delibera 
asupra depunerii mandatului de deputat 
dietal din partea d-lui Dr. Ioan cav. de 
Volcinschi, deputat din curia Il-a a pro
prietății mari. Asupra detailurilor din de

cursul desbaterilor se păstreză discreție. 
Totuși suntem în posiția a comunica, că 
d-1 Dr. loan cav. de Volcinschi a fost 
rugat de a-și retrage demisiunea, seu a-se 
declara gata de-a primi o eventuală rea
legere, esprimându-se de Românii de tote 
colorile, că retragerea d-sale din vieța po
litică ar însemna o pierdere reală și recu- 
noscendu-i-se în termini elogioși meritele 
și prețidsele servicii prestate în căușele 
politice. D-1 Dr. Volcinschi nu s’a putut 
decide de-a urma rugării, pănă-ce nu se 
vor crea condițiunile necesare, precisân- 
du-le în detail, a căror împlinire va fi de 
sigur salutată cu bucurie de toți Românii 
de bine. împlinirea acestor condiții de
pinde însă și dela alți factori politici, din 
care causă comitetul esecutiv nu a putut 
lua hotărîrl definitive, așțeptându-se mai 
întâiu resultatul conferențelor între comi- 
siunile esmise de ambele cluburi parla
mentare române și de partidul poporal 
național. Este bună speranță, că condi
țiile cerute de d-1 Dr. loan cav. de Vol
cinschi vor fi încurând create, încât d-sa 
vă pute rămâne și mai departe în rân
durile luptătorilor noștri politici. împlini
rea condițiilor va însemna purificarea și 
fortificarea mult dorită în căușele politice 
românesci.

Revisuirea legii de pensiune a 
învățătorilor.—în ministeriul instrucțiu- 
nei publice s’au încheiat desbaterile pri- 
vitore la revisuirea legii de pensiune a 
învățătorilor și consilierul Klauzal lucreză 
acum proiectul. Se crede ca sigur, că tim
pul de serviciu rămâne cel vechiu (40 
de ani).

Congresul pentru autonomia 
catolică.

Ședința dela 17 Ianuarie.
A fost o ședință forte agitată. Au 

vorbit Major F., Horanszky Ferdinand, Ra- 
kovszky Stefan, contele Zichy I., Asboth 
I. și episcopul Majlath. Deja la începutul 
ședinței se răspândi svonul, că unii din 
episcop! nu sunt mulțumiți cu declarațiu-
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Mătușa dulce.
De Henry de Forge.

Era o băbușcă drăguță, cu părul ar
gintiu, cu un surîs plăcut și cu obrajii de 
colore trandafirie, ca în timpurile ti- 
nereței.

Ea trecuse de o sută de ani, der ni
meni n’ar fi putut să-i spună esact vîrsta, 
nici chiar ea singură. Actul ei de nascere 
s’a perdut în colbul secolului trecut.

De alt-fel nici nu era de importanță 
acest lucru!

— După-ce trece omul de-o sută de 
ani, nu mai îmbătrânesce.

Și în adever, ea părea vecinie așa de 
veselă, așa de sprintenă.

Numai o mică tușă secă o neliniștea 
din când în când, întrerupându-i vorbele.

— Am se mor de oftică, omeni buni, 
am se mor. Asta mi-a spus’o un mare 
doctor, de alt-fel...

— Când a trăit acest mare doctor?

— Pe la 1820 seu 24, nu mai sciu j 
bine. —

Și rîdeam împreună.
Ce de lucruri s’au petrecut de atunci! 

Mătușa dulce își aducea aminte de Lu
dovic XVI, pe care l’a vedut ca fcopilă. 
-— Ea a vedut și pe Napoleon la 1813 în 
Tuileries și spunea, că atunci i-s’a "părut 
prea gras. Mai bine i-a plăcut, când s’a în
tors din Egipt, palid și slăbit.

Povestesce-ne, mătușă, povestesce-ne 
— diceau toți nepoții.

Și cesuri întregi povestea din amin
tirile ei.

Ce grad de rubedenie avea ea în 
familie ?

Nimeni nu pute s’o spună.
Trebue se fi fost sora vr’unui stră

bun seu răsstrăbun.
Ea era înainte de tdte mătușa, mă

tușa par excellence, singura „mătușă“ 
din lume, mătușa dulce, cum o supra
numisem.

Da, „Dulce". Acest nume o încânta. 
Totul era dulce în ea: ochii ei limpedi, 
mânile ei fine, obrajii ei trandafirii, ges
turile ei liniștite.

Ea se îmbrăca în tot-deuna într’o 
haină vișinie, de moda veche, așa de ve
che, încât nu se mai găsia nici prin 
cărți.

De ce s’o schimbe?... Mătușa dulce 
era fermecătdre în acestă haină și fiind-că 
nu eșia nicî-odată, ea își bătea joc de 
moda dilei.

Pentru densa a călători, era ceva în
grozitor. Căile ferate o disgustau. Ea dis
prețuia trăsurile, preferând a-și aduce 
aminte de lecticele portative, unde își 
arăta ea grațiile, când era tînără, din do
sul unui evantail albastru.

Noi o adoram.
Cu tăte că locuia într’o casă secu

lară, ca și ea, în fundul unei strădi uitate, 
departe de ori-ce sgomot, totuși primia 
visite cu grămada. Nepoții și strănepoții 
își aduceau copiii să o vadă.

Mătușa dulce se pierdea între atâția 
nepoți, ale căror nume le uita mereu. Ea 
văduse atâția în timp de o sută de ani!

Aceștia scieau însă, că mătușa dulce 
are pentru dânșii prin cutii misteridse fel 
de fel de bombone și dulcețuri.

— Dă-mi și mie mătușe dulce!

— Ține cherubinul meu!
A da era suprema ei fericire. Ea a 

tot dat mereu în vieța sa de o sută de 
ani. Bogățiile tătâne-său isvorîte dintr’o 
donație regală și administrate înțelepțesce, 
îi permiteau de a înzestra în taină pe 
toți copiii nepoților săi și îi da afară fără 
milă pe toți aceia, cari veniau să-i mul- 
țumescă.

II.
Mătușa dulce avea o manie drăgă

lașă:
îi plăcea să „mărite".
Nu era vorba de a adăuga capita

luri seu de a combina blasdne, ori ali
anțe.

Mătușa dulce mărita pur și simplu 
pentru a face pe cineva fericit.

Psichologă incomparabilă a inimilor 
îndrăgostite, forte expertă în cunoscerea 
caracterelor, ea reunia împrejurul său pe 
aceia, ce se iubiau, îi lăsa să-și facă curte 
după plac, spunând ea singură vorbele, 
cari provocau mărturisirea.

Trebuia să o audi, cum făcea morală 
noilor amoroși, cum le dădea sfaturi, cum 
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nea cardinalului Schlauch (am adus’o în 
nr. de Duminecă — Red.), fiind-că Schlauch 
n’ar fi cetit textul decișiunei corpului epis- 
copesc, ci ar fi adaus declarațiune! un pa
saj, pe care episcopii nu l’au admis. Pa- 
sagiul acesta vorbesce despre „posibilitatea 
înființării autonomiei1*.  Schlauch a desmin- 
țit svonul printr’o declarațiune privată.

In decursul desbaterei a bătut la .ochi 
posiția, ce a luat’o Ferdinand Horanszky, 
care a apărat guvernul și proiectul comi- 
siunei de 2'7. Situațiunea catolicilor în ce 
privesce șcdlele, n'o vede Horanszky în 
colori atât de negre, căci catolicii pot să-și 
înființeze șcdle câte voesc și deja 40 gitn- 
nasii sunt adi în mâna călugărilor. Ho
ranszky mai dise, că ar considera ca o 
stare ideală, decă, înafară de învățământul 
religiunei, n’ar fi în Ungaria decât scote 
secundare de stat.

Mare sgomot au produs în congres 
cuvintele acestea și la întreruperile ce ! 
i-s’au făcut, Horanszky răspunse dicend:

— Eu nu sunt numai catolic, ci și 
Maghiar.

Sgomotul contradictoriu isbucni din 
nou.

— Și noi suntem Maghiari! răspun
seră aderenții școlei confesionale.
' Scena acesta a produs o viuă mișcare 

în sală; ea a durat și în decursul vorbi- 
rei contelui Ioan Zichy, care a luat cu 
multă energie în apărare punctul de ve
dere al catolicilor. Asboth I. încă a atacat 
pe Horanszky pentru cuvintele acestuia 
în cestiunea scolelor. Cel din urmă ora
tor a fost episcopul din Alba-Iulia, con
tele

Majlath G.: începe prin a declara, 
că urmeză vocei consciinței, când spune 
și el câte-va cuvinte privitore la elabora
tul comisiunei organisătore. I-ar plăce să 
evite presupunerea regretabilă, că ar fi în 
oposiție cu corporațiunea, al cărui mem
bru este și densul. Opinie separată nu vre 
să-și creeze. Revenind la declarația cetită 
în ședința premergătore de cardinalul 
Schlauch, dice:

Declarația spune, că corporațiunea 
episcopilor doresce înființarea autonomiei. 
Pentru-ca să-și documenteze în faptă do
rința acesta, episcopii sunt gata de a par
ticipa și ei la desbaterea specială, în spe
ranța, că paragrafii, cari nu corespund prin
cipiilor depuse în memoriul redactat de 
trei membrii ai corporațiunei episcopescT, 
vor fi modificați. La cas când nu s’ar 
pute mijloci modificările dorite, el (Maj
lath) nu primesce proiectul comisiunei.

„întrebarea este acum: află care-va 
dintre episcopî vr'o garanție, în urma des- 
baterilor de pănă acum, că acei paragrafi 
vor fi modificați? Eu din parte-mi nu aflu 
garanțiile acestea, și tocmai din causa 
acesta nu primesc proiectul11.

Episcopul Majlath regretă adânc, că 
în congres s’a făcut o declarațiune ca 

aceea a lui Horanszky, adecă: tote șcd
lele să se cedeze statului, să se prefacă în 
școle de stat. Regretă adânc declarația 
acăsta și spune în totă sinceritatea, că 
înainte de a fi vorbit Horanszky, avea con
vingerea, că toți membrii din congres, ori 
cărui partid aparțin ei, voesc binele, sunt 
fii devotați ai bisericei și nu voesc înfiin
țarea unei autonomii, care se opune bise
ricei și instituțiunilor ei și care ar știrbi 
autoritatea de drept a episcopilor.

Proxima ședință Joi.

Din străinătate.
Tripla alianță. Diarul „Post“ din 

Berlin publică un articol inspirat din lo- 
euri mai înalte, în care ajunge la conclu- 
siunea, că tripla alianță trebue menținută 
și mai departe. Este sciut, că numai alianța 
cu Italia are clausula, care asigură acestui 
stat dreptul de a abdice alianța, pe când 
alianța cu /Lustro-Ungaria a fost încheiată 
încă pe vremea lui Bismarck pentru tote 
timpurile cu garantarea reciprocă a pose
siunilor. Resumând totul — dice „Post**  
— trebue să ajungem la conclusia, că 
tripla alianță va eși întărită și renăscută 
ca un Phoenix.

dDhnisia regelui Serbiei. Din Bel
grad se scrie diarului „Localanzeiger“: 
Aici se țin actualmente pertractări asupra 
cestiunei raoștenirei tronului și a demisiei 
regelui Alexandru. Idea pertractărilor a 
emanat dela guvernul rusesc cu soirea 
cercurilor diplomatice din Viena. Regele 
Alexandru a fost înștiințat despre acesta 
și se pare, că nici el nu e contra unei re
gulari definitive a cestiunei, căci situația 
lui în Serbia este insuportabilă. Este anume 
vorba să i-se dea lui Alexandru o sumă 
considerabilă în schimbul renunțărei la 
tron. Conform unei înțelegeri între Rusia 
și Austria, urmașul Iui Alexandru ar fi 
principele Mirko Karaghiorghevicl, care ac
tualmente petrece la curteațj din Peters
burg. Regele Alexandru scie forte bine, 
cât este de nepopular în țera sa și intimii 
lui sunt informați esact, că Alexandru vre 
să se retragă. Se vede, că principele Mun- 
tenegrului a aflat despre acest lucru, căci 
nu de mult a fost la Petersburg" se 
agiteze în favorul fiului său, pe care îl 
chemă tot Mirko. Gu greu va reuși însă, 
căci în Petersburg țin socotelă de dorința 
împăratului Francisc Iosif, ca se nu ajungă 
pe tronul sârbesc nici Rus, nici Muntene
grean.SOIRILE DILEI.

8 ,21) Ianuarie.

Botezul Domnului a fost serbat ca 
în toți anii cu solemnitate deosebită la 
Românii din cetatea și din Scheii Brașo
vului. In cetate serviciul divin a fost ofi

ciat de părintele protopop Bart. Baiulescu 
asistat de părintele capelan militar Fize- 
șianu. In decursul liturghiei a cântat co
rul mixt de sub conducerea d-lui prof. 
Pant. Dima. După liturghie credincioșii 
au eșit dinaintea bisericei, în pieță, unde 
s’a făcut sfințirea apei. Vr’o două compă- 
nii din regimentul 50, în ținută de gală, 
cu stegul și cu musica militară, au dat 
salve la ecteniile pentru monarch, er mu
sica a cântat imnul „Ddmne ține și pro
tege". Salvele s’au repețit și la chemarea 
Duchului sfânt. Asistau număroșî oficerî 
din tdte armele, în frunte cu generalul.— 
In Scheiu serviciul solemn s’a făcut la bi
serica Sf. Nicolae prin părintele protopop 
I. Petric, asistat de d-1 protopop V. Voina, 
de preotul Dr. V. Saftu și de diaconul 
Prișcu. In biserică a cântat corul. După 
serviciul divin, credincioșii în frunte cu 
preoții celebranți au eșit la cruce în pieța 
Prundului, unde s’a făcut sfințirea apei și 
poporul s’a botezat. O companie de sol
dați a asistat și aicî. — Asemenea Jservi- 
cii s’au Tăcut la biserica Sf. Treimi de 
pe Tocile și la biserica Sf. Adormiri din 
Brașovul-vechiu.

piua onomastică a metropolitnlui 
Mețianu. Eri, din incidentul dilei ono
mastice a I. P. S. Sale Metropolitului 
loan Mețianu societatea sibiiană și-a ma
nifestat stima și iubirea sa față de zelo
sul archiereu. După terminarea serviciu
lui divin, asesorii consistoriali, corpul pro
fesoral și număroșî membrii ai societății 
române sibiiene s’au presentat la I. P. S. 
Sa, unde prin rostul Prea cuvioșiei sale 
archimandritul Dr. I. Pușcariu l’au felici
tat de diua onomastică. Plăcut atins I. 
P. S. Sa a mulțumit de repețitele mani
festări de dragoste, și dori tuturor sănă
tate și tărie, spre a-și împlini chemarea, ce 
și-au luat asuprășl spre binele și fericirea 
tuturor.

Pasiunile asupra datoriilor în ta
bulate pe case ori nvișii. Cei-ce plătesc 
interesele pentru datorii, seu rente intabu
late pe case și pământuri ale lor, dobân
desc un scădământ al dării suplementare, 
adecă al aruncului după darea de casă și 
pământ, decă fac în timpul prescris de 
lege fasiunile lor asupra acestor datorii in
tabulate. Fasiunile se pot face pănă la 31 
Ianuarie st. n. 1902 pe blanchete, ce se 
capătă la tote primăriile (antistiile) comu
nale și se pot preda în decursul orelor de 
oficiu provădute cu datele și cu subscrie
rea de lipsă. La cas de bolă seu ivindu-se 
altă piedecă, din pricina căreia cine-va n’a 
putut preda la timp fasiunea sa, celui îm
piedecat îi stă în drept a face o cerere de 
justificare, arătând căușele, pentru care a 
fost împiedecat și înaintând fasiunea da
toriilor sale pe imobile încă pănă la 15 
Februarie n. c., tot la primăriile comunale 
și la perceptoratele orășenesc!. Cel-ce n’a 

înaintat fasiunea sa pănă la 31 Ian. n., 
seu n’a justificat întârdierea ei pănă la 15 
Februarie stil nou 1902, pierde avantagiul, 
ce i-1 dă legea pe acest an, adecă nu i-sî3 
mai scade nimic din darea suplementară 
(aruncul) după casă și pământ.

Coinassare cu vărsare de sânge, 
în comuna Idici (Mureș-Turda), o jumă
tate de dră dela S. Reghin, s’a întâmplat 
Sâmbăta trecută vărsare de sânge. Lo
cuitorii acestei comune sunt Sași și Ro
mâni. Proprietarul Kloss Gheorghe având 
de gând să zidescă aici o mare fabrică de 
spirt, a cerut comassarea. Poporul a pro
testat — însă fără resultat. Sâmbătă a 
eșit la fața locului judecătorul de tri
bunal Horvâth Miklos, însoțit de fisol- 
găbirăul Nyârădy Carol, pentru com- 
plectarea procedurei. Poporul împotrivin- 
du-se la procedură, gendarmii au împuș
cat în popor și au cădut morți 4 inși, 
6 au fost răniți grav și 3 ușor,

Mandatul lui Tisza a fost dus la 
Budapesta și predat bătrânului vulpoiu de 
cătră o deputațiune din Abrud, în care 
cu regret vedem figurând și câteva nume 
românesc!, ca: Dragan, Bocanici, Moldo
van, Chirilă, Solomon.

invitare. Membrii comisiunei pen
tru elaborarea proiectului de statute a so
cietății economice române din comitatul 
Brașovului, sunt invitați a-se întruni Vi
neri în 11/24 1. c. la 11 ore a. m.— con
form înțelesului avut la prima întrunire 
— în sala cunoscută din edificiul gimna- 
siului român din loc, pentru desbaterea 
din nou a proiectului de statute.

Pentru masa studenților români 
din B rașov au intrat: A) La fondul ge
neral-. Dela „Bocșana“ inst.it. de credit și 
economii în Bocșa 10 cor.; în loc de feli
citări de anul nou : dela d-1 G. B. Boeriu 
director școl. 3 cor. și d-1 G. Borzea not. 
cercual 5 cor., ambii din Viștea de jos; 
dela d-1 Dr. Ioan Popp, ces. și reg. medic 
superior de stat major, comandantul spi
talului militar din Brașov, din prilejul di
lei sale onomastice 20 cor. Dela d-1 loan 
Socaciu profesor din incidentul dilei sale 
onomastice 10 corone. B) La fondul 
Iordan Muntean pentru masa studenților 
a depus d-na văd. Maria lord. Manteanu 
născ. Hortsman încă 100 cordne, întru 
pomenirea defunctului ei soț ca pomană 
la 6 săptămâni dela morte. Primâscă no
bilii donatori cele mai vii mulțumite. — 
Direcțiunea scolelor medii gr. or. române 
din Brașov.

„Biserica și școla“ din Arad foie 
bisericescă, scolastică, literară și econo
mică, a împlinit cu finea anului trecut 25 
ani de esistență. Organul eparchiei ara- 
dane fii înființat de episcopul de pe atunci 
I. Mețianu. In decursul celor 25 de ani 
„Biserica și Școla**  a avut redactori pe

le expunea — cum dicea ea — „teoria1* 
afecțiunilor.

Mătușa dulce arăta vieța așa defru- 
mdsă pentru cei ce se iubiau cu amor 
sincer. Ea cunoscea tote secretele amo
rului, ea, care părea amorul întrupat.

Pe urmă, după-ce se convinse bine, 
că cei doi se iubesc, își dădea binecuvân
tarea, er a doua di trimetea servitdrea c’un 
sac mare plin de taleri.

Mai bine de două-deci de căsă
torii făcuse ea pe acăstă cale și în 
aceste căsătorii nici-odată nu ‘era fur
tună.

Nici-odată mătușa dulce nu s’a în
șelat.

Câte odată o întrebam:
— Der d-ta mătușică ai iubit vr’o- 

dată? Ai pus vr'odată în pratică frumo- 
sele învățături, ce ni-le dai noue? D-ta 
trebue să fi fost o fată drăguță, când erai 
tînără!

Atunci ea începea să tușescă di- 
când:

— Bah, nu mai sciu, e așa de mult 
de atunci!

— Bagă de semă, mătușică, că noi 
la rândul nostru te vom mărita într’o bună 
dimineță.

Ea rîdea.
— Cum nu! voi ați pierde mult, 

decă m’ași mărita, căci bărbatul meu ar 
sechestra tot ce am și vouă nu v’arajun- > 
ge din tote mărunțișurile mele nimica.

Și nepoțeii și nepoțelele se agățau de 
hainele ei strigând:

— Nu te mărita mătușică, nu te mă
rita!

Ea continuă a trăi așa. Când cineva 
muria dintre ai săi, ea era cea dintâiu, 
care venea să consoleze pe cei rămași, și 
dicea tot-deuna:

Pe mine Dumnezeu m’a uitat pe pă
mânt.

— Nu, mătușe dulce, îi răspundeam 
noi, d-ta vei trăi vecinie, ca să faci mereu 
pe alții fericiți!

III.
într’o di totuși tusa începu să de

vină mai supărătdre.
— Vedeți, (jicea ea, a avut dreptate 

acel doctor.

Și chemând la căpătâiul său întrega 
familie, cu glas liniștit anunță fie-căruia 
suma, ce i-o lasă prin testament.

Apoi chemă lâ sine pe acelea din
tre strănepotele sale, cari erau în vârsta 
de măritat, trei fetițe câte de opt-spre- 

11 dece primăveri.
— VenițI aici, aprope de tot, ca să 

vă vorbesc, să audiți numai voi.
Ea le șopti încet:
— Vreu, ca voi să-mi regulați hâr

tiile și să ardeți, ce e de ars. Ași fi vrut 
să vă mărit și pe voi, pisicuțele mele. în 
fine, căutați să fiți fericite. Regula cea 
mare este, de a vă iubi reciproc, de-a fi 
iubite mai pe sus de tote.

în odaie cu toții plângeau In ge
nunchi.■

Mătușa dulce ședând într’un fotei, 
îmbrăcată în haina sa vișinie, surîdea.

— Da... gângăvia ea... fde-a^fi iu
bite !...

Și muri cu aceste cuvinte pe 
buze. Nu se schimbă de loc. Ddr, că de- 

i veni ceva mai palidă.

IV.
Urmând dorința repausatei, cele trei 

fete se apucară de aranjarea hârtiilor.
Erau fdrte numărdse. Mătușa dulce 

păstra t<5te scrisorile, ce i-s’au scris în lunga 
ei vieță.

într’un colț de saltar fetele găsiră 
un mic pachet legat cu o cordeluță, având 
inscripția! „De ars".

Scriitura era îngălbenită, fără în
doială fdrte veche.

— Să-l ardem repede.
— Ce pote se fie?
— Un secret!
— Secret de dragoste !
— Mătușa-dulce trebue să fi fost 

iubită, de vreme-ce a rămas totă vieța 
așa de fericită și de vreme-ce a făcut 
totă vieța ei atât bine la alții.

— Să-l aruncăm în foc.
Micul pachet fu aruncat pe jăratic.
O flacără îl încunjură, începând să-i 

ardă un colț.
Tinerele fete se uitau mechanicesce.
Pocni ceva.
— Scrisori! răsună o voce.
— O flore! Un trandafir veșted!

inst.it
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V. Mangra, Aug. Hamsea, Dr. G. Proca, 
er adl pe R. Ciorogariu. Din incidentul 
jubileului de 25 de ani, foia a apărut în 
estensiune duplă.

Afacerea Wolf-Seidel. Am amintit 
la timpul seu despre motivele scandaldse, 
cari au forțat pe deputatul Wolf să-și de
pună mandatul în Reichsrath. Acuma când 
Wolf a fost reales, credem a fi interesant 
a publica nisce detailuri din memorandul 
înaintat la timpul seu de cătră comitetul 
■central al fracțiunei pangermane clubului 
acestei fracțiuni: Wolf a sedus la 1898 o 
fată, abusând de entusiasmul ei pentru 
protagonistul ideilor naționale germane. 
Wolf era atunci însurat. Fata era fiica 
unui partisan de al lui Wolf, de a cărui 
ospitalitate și credit acesta a profitat din 
belșug, pentru a-și ajunge scopurile. El a 
destăinuit fetei, că căsătoria lui este ne
fericită și că trebue se divorțeze. Când 
fata vădu, că relațiile cu Wolf au urmări, 
fu cuprinsă de o mare grije. Wolf îi re
comandă să întrebuințeze un mijloc, care 
nu se piîte spune în public, ori să se „di- 
mitău cu logodnicul său, pentru a pute 
atribui acestuia consecințele relațiilor lor. 
In același timp o rugă să nu-1 trădeze, 
căci prin acesta ar fi discreditat, er causa 
națională germană, pentru care și densa 
este atât de entusiasmată, ar perde enorm. 
El îi promise fetei, că o va visita și după 
ce se va fi măritat, er când se mărită cu 
un fost coleg al lui Wolf, acesta se oferi 
ca martor și ea naș pentru primul copil, 
■ce se va nasce. Fata, după-ce s’a- măritat, 
avii mustrări de consciință și descoperi 
totul părinților și bărbatului său, Dr. 
Seidl. Etă deci antecedențele, cari au si
lit pe Wolf a-șî depune mandatul. Și decă 
cu tote acestea, alegătorii lui l’au găsit 
din nou vrednic a-1 trimite în Reichsrath, 
faptul acesta este o tristă dovadă despre 
concepțiile morale, ce domnesc într’o parte 
a fracțiunei pangermane.

O Româncă împușcată de un Jidov, 
în comuna Belinț (Banat) frumosa fată a 
lui Damaschiu Popescu, cu numele Maria, 
întreținea relațiuni de amor cu jidovul 
Leopold Rosenberg, pe câte-va dile însă 
fata rușinându-se de acest fapt de două- 
ori rușinos, a rupt relațiile cu Jidovul. In 
■diua de 17 Ianuarie Rosenberg a descăr
cat un glonț de revolver asupra fetei, per- 
forându-i craniul. Fata a rămas mărtă pe 
loc, Rosenberg a fost arestat și dat pe 
mâna procurorului din Tiinișora. înmor
mântarea Măriei Popescu s’a făcut cu 
.mare jelanie.

Societatea academică „Junimea1* * 
va aranja un bal Joi în 6 Februarie 1902 
st. n. în localitățile societății filarmonice. 
Cernăuți, în Ianuarie 1902. Presidentul de 
•onore: Eudoxiu baron Hormuzachi. Presi
dentul comitetului aranjator: Othon cav. 
de Flondor. Presidentul societății: Maayi- 

Una dintre nepote voia să-o scotă 
•din foc.

— Lasă-o să ardă, este un obiect 
sacrat.

Flacăra, mai viuă, consumă florea, 
.apoi scrisorile de de-asupră, prefăcendu-le 
în cenușă. Se putea distinge scriitura, re
gulată, bărbătescă.

— Ai vădut ?
— Ce?
— Acest cuvânt....
— Care.
— „Iubita mea“.
In adevăr la lumina focului se putea 

•ceti acest cuvent >magic.
— Uite, uite. O altă scrisăre ! Pri

sma linie: „Adorata meaF
Trei voci de-odată pronunțară încet

• cuvintele :
„Amanții mătușei dulci!“
Focul ardea mai departe scrisorile 

imătușei, indescifrabile.
Secretul era găsit...
— Oe secret? întrebă una.
— Etă de astă-dată scriitura mătușei. 

.••Se deschiseră alte pagini, paginile

milian Ilacman. începutul la firele 8'/2 
săra. Prețul de intrare: 8 corfine de per- 
sonă, Loja 40 corfine.

Internatul Francisc Iosif de băețl 
români din Cernăuți. Comitetul Socie
tății pentru cultura și literatura română 
din Bucovina, în ședința sa din 2 Ian. a. 
c. v. a reorganisat conducerea și admi
nistrarea internatului de băeți, conform 
regulamentului de organisare intern ac
ceptat de ultima adunare generală a So
cietății pentru cultură. Director al inter
natului a fost numit d-1 Gherasim Buliga 
prof, la gimnasiul c. r. din Cernăuți, ad
ministrator d-1 Vasile Jemna, asistent de 
comptabilitate la direcția bunurilor. De 
inspector al internatului a fost numit mem
brul comitetului Societății de cultură, d-1 
Gavriil Teleaga, spiritual la seminarul 
diecesan. Tot-odată au fost numiți și 
cinci prefecți, cari sunt însărcinați cu 
supraveghiarea și instruirea copiilor din 
internat.

Omeni înghețați. Crețu Ilie și ne- 
vastă-sa au mânat săptămâna trecută un 
purcel la târgul din Aleșd (Bihor). Purce
lul nu l’au putut vinde și de supărare au 
beut într’o cârciumă cam multișor rachiu 
și pe urmă au plecat spre casă. Zăpada 
fiind mare și ei cam chirchiliți, au cădut 
într’un șanț și au înghețat acolo.

Cancerul o primejdie socială. Sub 
acest titlu revista „Uber Land und Meer“ 
publică un interesant articol din condeiul 
doctorului Ranzov. In numitul articol se 
constată, că boia cancerului, după datele 
statistice, s’a răspândit în mod estra-ordinar 
în cei din urmă 50 de ani. Paralel cu 
acesta s’au înmulțit și sforțările medicilor 
de a-i descoperi căușele și de a-i afla me
dicamentul. Pănă acuma nu s’a ajuns nici 
la un resultat, așa că nu se scie încă, 
decă avem de-a face cu un bacteriu din 
regnul plantelor, un fel de burete, ori cu 
un animal inferior din clasa prot.ozoilor. 
In timpul din urmă i-s’a pus la disposiție 
directorului dela institutul pentru cerceta
rea serumului, Dr, Ehrlich din Frankfurt 
pe M. o rentă anuală de 40.000 M. pen
tru studiarea problemei cancelarului. An
chetele de pănă acuma au dat resultatul, 
că de cancer sufer mai ales lucrătorii de 
parafin, homarii și fumătorii. Acești din 
urmă se îmbolnăvesc de cancer la buze.

Direcțiunea primei reuniuni pentru 
înzestrarea fetelor și asigurarea copiilor 
a numit pe d-1 Dr. August de Lemeny 
medic de încredere pentru comitatul 
Brașov.

Omor îngrozitor. Țăranii Ordog 
Toth Păi, Tilalmas HajduMâcsi și Karman 
Măcsi din Nagy Kăta (corn. Pesta) au in
trat în diua de 18 Ian. în casa jidovului Lo- 
winger Leopold, proprietar în acea co
mună. Țăranii au omorît pe soția lui Lo- 

unui carnet, unde mătușa își nota dilnic 
impresiile. Etă și nisce date.

— Se pote ceti: 1811...
— 18111...
— „5 Mai... Ingratul! L’am iubit 

așa de mult... Se însor ă.“
— Și pagina, care arde acuma: „8 

Maiu. Totul s’a sfîrșit. Vieța mea este 
sdrobită pentru totdeuna. Ea se va sfirși 
în suferințe11.

Gele trei fete se aplecară spre a mai 
pute ceti. O ultimă flacără încunjură pa
chetul de scrisori... și totul se prefăcu în 
cenușă.

— Ați cetit!
— Da!
— Vieța mea se va sfirși în sufe

rințe.
— Sermana mătușa-dulce.
Se făcu liniște profundă. Fetele pri- 

viau mute la grămada de cenușă, care le 
dădu secretul mătușei-dulci, secretul ace
leia, care a făcut fericirea altora, fiind-că 
ea n’a avut parte de fericire pe păment.

O.... 

winger, erpe Lbwinger însuși, pe sficră-sa 
și pe o servitdre i-au rănit grav, așa că 
se află în agonie. Țăranii aveau de gând 
se jefuescă, însă n’au putut să-și esecute 
planul, fiind-că au sărit vecinii și i-au 
prins.

„Jidovii în Rusia“. Se scrie din Pe
tersburg, că jidovii din Rusia, atrași de 
comorile din Siberia au încercat în dife
rite rânduri a obține dreptul de a-se sta
bili acolo. Guvernul rusesc însă a respins 
pănă acuma tote petițiile de felul acesta 
într’un cas special a ajuns o petiție în 
fața senatului imperial, suprema instanță 
legislativă în Rusia. Senatul a adus ho- 
tărîrea, ca în Siberia să nu fie lăsați nici 
chiar acei jidovi, cari în urma gradului 
academic, ce-1 posed, au dreptulJJ de a se 
stabili în ori-ce parte a Rusiei. Diarul 
„AUg. Zeitung“ din Berlin publică nisce 
interesante date relativ la populația ji- 
dovescă din Rusia: In Caucas jidovii for- 
rneză 0.63% a populației, în Siberia 0.6% 
în Asia centrală 0.16%. Numărul total al 
jidovilor în imperiul rusesc după statistica 
oficială este de 5.189,000. Se crede însă, 
că acestă cifră e prea mică. Numărul ji
dovilor în afară de reionul unde le este 
permisă stabilirea, este forte neînsemnat. 
In Rusia de nord și de ost sunt 59 de 
districte unde nu esistă un singur jidan 
și alte 38 de districte, unde sunt numai 
0.01%. Din provinciile vechi rusesc! gu- 
vernamentul Wladimir numără 0.09 %• 
Twer și Tombow câte 0.08%, Kostrowa 
0.06%, Pansa 0.04% și Wjatka 0.03%- 
Cât de mulțl sunt însă în orașele reionu- 
lui de stabilire dovedesce faptul, că în 
districtele Minsk și Witebsk sunt 22.98% 
er în districtul Vedicev 23.28%, in Bialys
tok 28.77%. Acești jidovi sunt cu toții 
concentrați în orașele districtelor, defirece 
la țeră n’au voe a-se aședa nici chiar în 
reionul de stabilire.

Craniul lui Petofi
Vineria trecută s’a ținut în Blașiu 

o ședință extra-ordinară consistorială, care, 
după o lungă desbatere. a decis, ca pre
tinsul craniu al lui Petofi să fie dus la 
Budapesta de cătră doi profesori. Ei vor 
trebui să stea în Budapesta în tot de
cursul certării antropologilor, er după cer
cetări vor readuce craniul la Blașiă. „Bud. 
Hirlap" spune, că profesorii au plecat 
deja Duminecă dimpreună cuKeryGyula 
delegatul societății Petofi.

$

„Unireau din Blașiu scrie în numă
rul său din urmă, că Escel. Sa metropo- 
litul a permis, ca profesorul de desemn 
Flaviu Domșa să desemneze craniul pentru 
societatea-Petofi. Densul s’a achitat perfect 
de bine de însărcinarea acesta, desemnând 
craniul în față, în profil și maxila superidră 
și schițând și o parte a museului din Blașiu, 
unde a fost conservat craniul. Tote de- 
semnurile acestea au fost trimise redacți- 
unei revistei „Vasărnapi Ujsagu, care le 
va publica.

*

Redactorul revistei, Nagy Miklos — 
spune „Bud. Hiarlap“ — a trimes desern- 
nurileși lui Jokai M. Acesta a adresat lui 
Na'gy o scrisore, în care dice între altele:

„Craniul din desemnările, ce ’mi stau 
înainte, nu este al lui Petofi. Craniul lui 
Petofi era deasupra lătăreț, acesta e îngust: 
fruntea o avea înaltă, acesta e mică.... 
Fruntea lui Petofi era bulbucată tare, ceea- 
ce dădea expresiunei feții un caracter atât 
de mișcător. Petofi a avut cap mai mare, 
decât cel desemnat în mărime naturală. 
Văclând figura craniului, cred că el a ajuns 
la posesorul lui de odinioră din casa de 
schelete a vr’unui cimiter, cum am vădut 
destule cranii asemenea la cunoscuții mei 
iubitori de curiosități. Kazinczy Gabor avea 
pe masa lui un craniu puternic despre 
care trebuia să credem, că e al chanului 
Bathu. Și acest craniu va fi al chanului 
Bathu."

Notăm, că Jokai cunoscea bine pe 
Petofi.

NECROLOG. Subscrisa cu inima 
adenc întristată aduc la cunoscința tuturor 
rudeniilor, amicilor și cunoscuților, cumcă 
mult iubitul și neuitatul ei soț, Demetriu 
Munten, subjude reg. în pensiune, în al 
62-lea an al etății și al 24-lea an al feri
citei căsătorii, după o bălă îndelungată și 
grea de inimă, împărtășit cu Sfintele Sa
cramente, ’și-a dat nobilul său suflet în 
mânile Creatorului, Duminecă în 19 Ianuarie 
st. n. la 1/21 ore a. m. Rămășițele pămen- 
tesci ale scumpului și neuitatului defunct 
se vor aședa, spre odihnă eternă, Marți îd 
21 Ianuarie n.. la V23 ore p. m. în cimi- 
terul gr.-cat. din localitate. — Fie-’i somnul 
lin și memoria eternă! Sibiiu, în 19 Ianuarie 
n. 1902. Sidoma Muntean n. Roșiu, ca soție.

— Subscrișii în numele lor și al tu
turor consângenilor anunță cu inima frântă 
de durere trecerea la cele eterne a iubi
tului lor tată, moș, frate, unchiu și con- 
sîngen Ioan Pop Lemenyi preot gr. cat. 
și notar tractual, întîmplată după scurte 
suferințe la 18 Ianuarie în anul al 80-lea 
al laboriosei sale vieți și al 47-lea al 
preoției. Rămășițele pământesci ale scum
pului defunct se vor așecja spre eternă 
odihnă în 21 Ianuarie la 12 ore la ameqU 
după ritul bisericei sale. Fie-i țărîna ușoră 
și eternă memoria!

Huseu-Macicașiu, la 19 Ianuarie 1902 
st. n. Alesandru și soția Maria Vajda, 
Augustin și fii Otilia, Alesandru și Anna, 
Teofil și soția Lucreția Pop și fii Cornelia, 
loan și Aurel, ca fii, nurori și nepoți. 
Alesandru Lemenyi, protopop și soția Anna 

■ Coste, ca frate și cumnată.SOIRI ULTIME.
Bruxella, 21 Ianuarie Coman

danții Burilor nu voiesc seprimâscii 
intervenția guvernului olandes. Ei 
au declarat, că vor continua rfisboiul 
din tâte puterile și vor lupta pana 
vor dobândi deplina libertate. So 
(jice. că situația Burilor astăc|I este 
mai favorabilă, decât oii când.

Londra, 2J Ianuarie. Chamberlain 
a propus în camera comunelor, ca 
guvernul sâ se declare pentru pace 
în sensul propunerilor lui Kitchener. 
Guvernul este aplecat a trata cu 
persone responsabile, pe Kruger și 
Steyn înse uu i pote considera de 
ataii persone. Chamberlain a decla
rat, că în cașul păcei, Anglia ap 
acorda cea mai mare amnestie.

Diverse.
O cestiune geologică. D. Emil G. Ra- 

coviță, în scrierile sale cu privire la expe
diția vasului „Belgica" (1897—1899) arată, 
că este o pasăre, care se hrănesce ’ cu 
scoici. N’ar fi nimic extraordinar, der Ie 
ia și le duce pe stâncă,- acolo le isbesce 
până le deschide, și le mănâncă. Pasările 
fiind fdrte mâncăciose, o singură pasăre 
cară într’o di deci de scoici pe stâncile 
din apropierea țărmului și le amestecă cu 
prundișul seu sfărămăturile de stâncă. Fiind 
nenumărate mii de asemenea pasări și 
lucrând în acest chip mii și mii de ani. 
ori-cine își pote închipui câte milidne și 
miliarde de scoici au fost cărate în felurite 
înălțimi pe țărmuri și deci se află în ha
nurile ast-fel formate. Decă un geolog le 
află la 10 seu 20 de metri de-asupra ni
velului mărei, ce va crede? își va închi
pui, că nu tocmai de mult acel țărm era 
acoperit de apă și deci că s’a întâmplat, 
o ridicare a uscatului. Etă la ce încheeii 
greșite ar ajunge un geolog, decă.n’ar 
cerceta cu deamăruntul tot ce se află 
într’o pătură și felul cum se află ameste
cate scoicile și cu ce.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„Gâltadml Ptagmtai* 1
pe anul comun 1902.

A apărut și se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului*  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 cjile 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.

Urtnâză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Oompetințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țâra 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 Fântânele44 ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „O serisore dela 
Muselim Selo44 (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina44 (baladă de St. O. Tosif); 
„Raze de primăvară14 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu44 (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar14 (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia14 (Proverbe de Marion); 
„Două hiene44 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului44 (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „O ramură de pro- 
ducțiune și avuțiă națională44 ; „Faceți 
pânză în casă44 (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia44: „Iernatul vitelor44. — Ur- 
mâză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

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

Un esemplar „Călindarul Plugarului44 
costă 25 or. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

# Fabrica de bere Azuga. x

’ BERĂRIA >
GAMBRINUS .

(lângă Teatrul Național) / 
*1 pusă sub direcția personală a cunoscu- f 
C tului publicist /

$

I. L. CARAGIALE. ?
Acestă berărie este locul de întâlnire \ 

a elitei intelectuale române. C 
Bana escelentă: Corona-albă; £

SaBvatni*  - neagră. f 
— ConsumațiunI de prima calitate. — Â 

Prețuri medice. Serviciu onest. /
7zSfc. eEs £& âSk <£>

Cursul Iosurilor private
din 16 Ian. 1902.

cnmp. vinde

Basilica......................................... 17.65 18 651
Credi> ........................................ 400.— 402.-
Clary 40 tl. m.............................. 164.— 172.—
Navig pe Dunăre....................... —.—
Insbruck ............................. 82 -- 88.-
Krakau ................................... 71.— 78 —
Laibach........................................ 75.- 79.—
Buda.............................................. —.— A-------
fa’fty.............................................. 182 - 190.—
Crucea roșie aust.riacâ . . 1S.< ■ 193 —

» „ ung....................... 50-75 51 75
„ „ ital. .... 25.50 26.50

Rudof........................................ 87 — 93 —
Salm . ■........................................ 222 — 22b —
Salzburg......................................... — —. —
St. Genois ............................. 235. 245 —
St.anislau...........................  . — ’— __,—
Tnentine 475"/n 100 m. c. . 400 50 402.50

„ 4»/„ 50....................... 34.— 35.— !
Wu Idstein.................................. 55.— 5<-

„ de 10 franci . . , 22.— 24.— 9
Banca h. ung. 4-% .... —.—

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

din 16 Ian. 1902
Enrsa de mărturi din Budapesta..

Cuali-
S e m i n î e tatea Prețul per

per 
Hect. 100 chilograme

dola pana la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8. 5 9.16
Grâu dela Tisa , . . , 80 8.80 9 05
Grâu de Pesta 80 8.85 9.0 >
Grâu de Alba regulă . . SO ,—
Grâu de Bâcska .... 80 .— ;—
Grâu unguresc de nord . t0 .—
Grâu românesc .... 80 ■ — .—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori nou<5 per
Hect.

10C chilograme

dela pană la
Săcara . . 70—72 7.2b 7.40
Orz nutreț.. . 60—62 7.15 7.30
Orz. . . . de rachiu 62-64 6.10 6.20
Orz . . . de bere . 64—66 5.75 6.-—
Ovăs . . . 
Cucuruz . . bănățeu . 75 ,_ ,__
Cucuruz . 
Cucuruz .

alt so iu . 7H —

Hirișcă 4.50 5.90

Producte div. Soia l C u r s u 1

Săm. de trifoii'
n
n

»
Ulei de rapiță 
Ulei de in .
Uns6re de porc

» . n
Slănină
Prune . . . .

»
Lictar . . . .

»»
Nuci . . . ■
Gogiși. . . •

Miere . . . .
_. »

Ceră . .
Spirt . . . .

Nr. 4501—901
not.

Publicațiile.
Subscrisa primărie comunală prin 

acesta aduce la cunoscința publică, 
că dreptul de venat al comunei Zer- 
neștl (i-om. Făgărașului) pe un teri
toriu de 18,841 jug. 302 st □ pă
dure, pășune, iivefii și arătură 36 va 
esarendaîn licifațiune p-blică pe 6 anî, 
— începem! din 1 Ianuarie 1902 pană 
în 31 Decemvrie 1907, in 26 Ianua
rie 1902 la 11 ore a m. în cance
laria primăriei comunale.

Condițiunile de licitație se pot 
vedea în firele (ficiose la primăria 
comunală.

ZerneștI, în 17 Ianuarie 1902.
Primăria comunală :

loan Vodă, Ion Coleșiu,
notar com. 1369)1—1. primar.

Nr. Mag. 50 - 1902.

Licitațiune cu oferte.
Marți, în 4 Februarie 1902 . la 

10 ore a. m., se va ținâ bcitațauoea 
cu oferte in scris în localul oficiului 
economic orășenesc spre a se da în 
antreprisă faeprea misii trotoar în 
strada lorilor — îucepeud din strada 
Lungă pănâ în strada fabricilor -- 
preliminat cu IQ6I cor. 31 fii., tote 
acestea în puterea decisului repre- 
sentauței comunale luat în ședința 
sa ținută în 6 Noemvrie 1901 sub 
N-rul Mag. 16557/1901.

Amatorii de asemenea întreprin
deri au a-șl subșterne ofertele în 
scris, închide, sigilate, provefiute cu 
timbru de 1 corfină și cu vadiu de 

15°/0 socotite dela suma preliminată 
până la. fira susindicată la oficiul 
economic orășenesc.

Ofertele vor conținfi, scris în 
cifre și în litere și esprimat în pro
cente, suma ce au de cuget a o sca
dă din suma preliminată cu 1061. 
cor, 31 fii. adăugând și dtclarațiu- 
nea, că aferentul cunfisce condițiu- 
uile de ofert și cele contractuale și 
că li-se supune necondiționat.

Condițiunile specificate și preli
minariul sunt espuse și se pot lua 
în vedere la oficiul economic oră
șenesc până la Țiua de licitațiune 
în firele de oficiu aatemerediane dela 
9—12 fire.

Brașov, în 11 Ianuarie 1902, 
390,1—1. Magistratul oreșenesc.

Cursut a Kmirssa din
Din 17 lanuari e n. iyu2.

Renta ung. de aur 4U/0................... 119 70
Renta de corOne ung. ^/0. . . . 95 30
lmpr. căii. fer. ung. în aur 44/2'70 122 30
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4*/ 27o 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost 1. emis. 119.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 94.6(1
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93 75
Impr. ung. cu premii . . . . 182 —
LosurI pentru reg. Tisei și rfeghedin 152 5’i 
Renta de argint austr....................100.2
Renta de hârtie austr......................... 100.15
Renta de aur austr........................120.40
LosurI din 1860............................. 146 25
Acții de-ale Băncei austro ungară. 16 05 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 664.— 
Acții de-ale Bănoei austr. de credit 646. 
Napoleondorî.......................................... 19.03
Mărci imperiale germane . . . . 147.17'/2 
London vista............................ .... 239. d)
Paris vista.......................................... 95.20
Bente de corone austr. 4°/0 . . ■ 9o.7d
Nota italiene......................................93.50

Sz 12446-1901 
tikvi.

Lnțernă ungur. 0
dela

43.—
â

50 —
„ transilvană 41.- 45-
„ bănățenă ci 

Jj 46.— 4;. -
roșia . . & ■— —.—

rafinat duplu 0 
r4 —

—#— ...
dela Pesta . . cH

0 54.50 64.50
dela țâră . . .. 0) —.— —. -
sventat.â . . . 'd 42- - •12.50
din Bosnia . . 0 —

n —,— —.—
Slavon și Serbia rl __.__ ____
din Serbia în s. H 17*25 17.50
slavon nou . . 0 

ft —.—
serbesc . . . H — —.—
din Ungaria . . —
ungurescl. . . 0 —.— —.—
serbescl . . .■ fi

—.— —. —
brut .... rl —.— —.—
Drojdiuțe de s. —.— —•— 1

Bursa de Bucuresci
din io Ian 1902.

Cursuii ipieței Era^ou.
Din 18 Ianuarie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vând. 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 
Nupoleond’orl. Cump. 19.— Vând. 
Ga'benl Cump. 11.34 Vând.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
L'.re turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/u

127.— Vând.
58.50 Vând.
10.72 Vând.

100 Vând.

18 98
18.84
19.04
11.40

128.—

101.-

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost|la 14 

Ian. n. de 26,887 capete, la 15 Ianuarie n. 
au iutrat 739 capet și au eșit 861 capete, 
rămânând la 16 Ianuarie n. un număr de 
26 765 capete.

Se notâză marfa ungtirescâ: veche 
grea dela----- fii. tînără grea dela

9 —9 fii., de mijloc dela 90 -92 fii. 
ușoră dela 88—9061. — Serbescă: grea 
85—90 fii., de mijloc 84—86 fii., ușoră 
82—84 fii. kik gramul.

V a 1 o r i
1

-O

Scad, 
cup.

Cu 
ban 1 
gata

Renta amortisabila....................... !'"/o ‘Ur.-Oct 94. ’/,
„ „ Impr. 1892 . . . 5 n lan.-lnl. 93 >/,
„ „ din 1893 . . .
„ „ J894 int. 6 mii. 5 n Apr.-Oct.
„ „ Impr. de 321/, mii. 4 „ lan.-im. 89. 72
„ „ Impr. de 50 mii. 4 n n n '9.3/4
„ „ imțir. de 2.4 in. 1890 4 „ 80 74
„ „ Lmpr. de '15 m. 1891 4„ n » so.4/,
„ „ Iru. de 120 mil. 1894 4 „ 81.7,
„ „ lmnr de 90 mii. 1896 4 n n h 81.7,

Oblig, de Stat (Cor.v rurale) B n Mai-Nov. 80 72
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 n n
„ comunei Bucuresci 18->3 5 "/o Ian.-Iul. —.—
„ „ „ din l.-i84 Mai-Na? —
„ „ „ din 188- f- n Inn,-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 r.. Mai-Nov. —

Scrisuri fondare rurale . . . Ian.-Iul. if3.78
Scris, fondare rurale din 181-0 4 „ 10 —

„ „ urbane Bucurase " n 79.7,
)1 H H l ■ n n n 74.—

Oblig. Soc. de basalt artiticiall 6 „ d r
V. N. —. • ■

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 b0< 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 8^.— 500 înt-. v. —
Banca ar' ict lă.................................. 500 150 v. 223--
Dacia România uit. div. 35 lei 200 într. v. 285.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2 0 1 2.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 270 387.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 '93.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 101! —.—
„Patria" Soc. de asig. nit. 4 1> 1 100 — —
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 —

„ „ „ „2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —,—
„Bistrița14 soc. p. f. hârtii 30 1 1000
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—

Fabricile Unite de gazose. . . 12
!1 11

” 71 —.—

Seompturî:
Banca na . a Rom. i aris .... 3u/o
Avansuri pe efecte 8 „ Petersburg . . 67o
Banca aâricolă 1 a Berlin .... 4“/o
Londra .... 3 ,, Belgia .... 31/?
Viena............................. 4— Elveția .... b®/’

Czuba-Durozier & CiB.
DISTILLERIE FRANQAISE. PR0M0NT0R.

Arveresi hirdetmeny kivonat.
A fogarasi kir. jărâsbirfișâg, mint telekfinyvi batosâg kfizbirre feszr, 

bit} „Fnrnic:<44 fogarasi takarek oenztâr vâgrehajtatdoak Gridean Petra 
vegrebajtâst ezenvcdfi elleni 173 korona tfikekoveteles fis jărulekai irânti 
vegrebajtăsi tigythb-n a brassfii kir. tOrvănvszek (a fogarasi kir. jârâ-ibi- 
rosâg) teriiletâri fekvfi Gaiacz hofâbân a galaczi 228 szâmu telekjegyzfi- 
kfinyvben Gridiari Petru es neje sziiletett Sava Mai ia neven âllfi egesz
ingatlan.>kra, es pedig:
299, 301 hrez. ingatlanra 358 kor. 1725/2 hrsz. ingatlanra 27 kor.
498/4 n 71 48 „ 1981 71 7 31

651/3, 652/1 n 77 17 „ 2081/2 7) 71 53 51

671 n 19 „ 2259 75 13 TI

943/1 n 71 10 „ 2649, 2653 71 7) 61 3?

945/2, 946/1 n 17 15 „ 2935 71 77 75 Ti

1070 n 71 5 n 3239 n Ti 83
1272/2 71 9 r 3644/2, 3645/2,,. 2Q 37‘-

1338 n 71 6 „ 38 >9 51 7 37

1373/1 3? 77 4 > 3945 n 7? 14 3t

1379 31 r 5 n 4261 71 10 77

1720/2 71 71 15 „ osszeseu 881 k ronâban ezennei
megăliaoitott kikiăltâsi ârban az ârverfist- elrendeite. fie hogy a fennebb 
megjelfilt ingatlan az 1902 evî Februar ho 14-ik napjânak delelo.it 9 orakor 
Galacz kozseg hăzâhoz megtartandfi nyilvănos ârveresen a megâllapitott 
kikiăltâsi âron alfil is eladatni fognak.

Arverezni szâadâkozok tartoznak az ingatlau becsârânak 10“/0, Ar, 
kâszpânzben, vagy az 1881- LX t. cz. 42. § âban jelzett, ârtolyaînmai 
szâmitott es az 1881. evi november hfi 1 firi 3333. sz. alatt kelt igaz- 
săgugyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelfilt fivadekkăpes ârtek papiraa i. 
a kikiildOtt kezehez letenni, avagy az 1881: LX t. cz. 170. §-a ertel 
m îben a bânatpânznek a birfisâgnâl elfileges elhelyezâserfil kiâliitott 
szabâlyszeru elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1901 evi Oktober ho 23 ân.

A kir. jbirosăg mint tkvi hatosăg.
388,1—1

SCHUPITER, 
kir. aljbiro.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

delelo.it

