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Când va fi esecutată legea...?
Atât Sașii cât și cei câțl-va 

Slovaci, cari la alegerile trecute s’au 
strecurat în dieta ungară, își înte
meiază tdtă construcția programului 
lor politic și cultural pe legea de 
naționalitate dela 1868, despre care 
se pote c|ice cu poetul german, că 
este ultima columnă, ce a mai ră
mas din ruine, der și acesta e cre- 
pată și pote se se prăbușescă peste 
nopte.

Deputății sași, de când cu dis
cursul lui Lindner, cu terorisarea 
acestuia și a celor ce au sărit în 
apărarea iui și au căutat să respingă 
învinuirile de nepatriotism, ce li-s’au 
aruncat în față Sașilor, n’au mai 
încercat de-a provoca discusiune 
asupra cestiunei esecutării legii na
ționalităților. Ei sunt mai pățiți și, 
pe cât numai se pote, se feresc de 
a-și aprinde paie în cap.

Nou veniții deputata slovaci însă 
au lansat deja de repețite-ori, cum 
am flice c’un avent mai tineresc, fa
tala întrebare de ce nu se esecută 
legea dela 1868?

Și ce-au aflat ei? Ce li-s’a 
răspuns ?

— Legea naționalităților nu-i fă
cută ca se fie esecutată, ci numai 
ca să fie interpretată în mod volnic, 
aci într’un fel, aci într’altul.

Atâta au aflat Slovacii, acesta 
este răspunsul ce li-s’a dat.

Dâcă au vrut să scie de ce nu 
se permite înființarea de școle me
dii slovace, Wlassies ministrul șco- 
lelor le-a declarat categoric, că unde 
va vede periclitată unitatea națio
nală a statului, el nu va esecuta 
nici un cuvențel din legea naționa
lităților. Er Slovacul Rujak a rămas 
tot așa de încurcat, ca și mai ’na- 
inte, asupra întrebărei: de ce 
nu se esecută disposițiile legei dela 
1868 în ce privesce învățămentul 
public?

Decă au vrut să scie de ce nu 
se esecută disposițiile favorabile 
dreptului de limbă al naționalităților 
ministrul de .justiție Ploss le-au de
clarat, că legea amintită după păre
rea sa nu se mai pdte afli inter
preta așa, că tribunalele trebue sepri- 
mescă dela părți și acte, — cari 
să nu fie scrise în limba maghiară, 
ci în limba maternă a acestora.

Va să flică „esecutarea11 este mai 
mult decât ilusoria, este și rămâne 
un ideal pierdut. Cruda realitate 
este, că legea naționalităților n’a ră
mas decât obiectul a tot felul de 
încercări și sforțări de interpretare 
tendențiosă și ostilă poporelor pen- j 
tru cari a fost adusă.

Au să hotarescă de aici încolo 
directorii școlelor de stat maghiare 
și judecătorii dela tribunale, ‘ decă și 
cum trebue respectate și păzite in
teresele culturale și dreptul de limbă 
al națiunilor nemaghiare.

„Eu totdeuna am fost de pă
rere flise ministrul justiției cătră 
Slovacul Veselovsky, „că Gestiunea 
limbelor este o cestiune judecăto- 
rescă. Judecătoria are să chibzuâscă 1 
în ce limbă are a primi actele. Pe 

calea administrației justițiare eu nu 
pot face nimicu. Lucru curios, der 
6re nu ministrul justiției are să ve- 
ghieze ca legea se fie consciențios 
esecutată?

Ministrul Plosz merge însă și 
mai departe și, cum veflurăm mai 
sus, aprobă respingerea actelor îna
intate la tribunale de cătră părți în 
limbile nemaghiare.

Și tote acestea le baseză mi
nistrul justiției pe schimbările, ce 
le ar fi suferit în cursul timpului 
disposițiile respective ale legei na
ționalităților. De fapt n’a putut do
vedi, că §§-ii 7 și 8 ai acestei legi 
prin cari se stabilesce, că părțile 
nemaghiare, acolo unde nu inter
vine un advocat, pot să se folosâscă 
și de limba lor maternă în scris la 
judecătorii și au să primescă chiar 
resoluția în limba lor, au fost des
ființați.

Der cine mai întrebă acjl decă 
prin anume disposiții s’au desființat 
unul seu altul din paragrafii legei? 
Destul, că în realitate este desfiin
țată totă legea prin praxa și inter
pretarea celor dela administrația 
statului.

Și pe un asemenea fundament 
de năsip își așăflă Sașii și Slovacii 
din dietă programul lor politic și 
cultural !

Nu mai scie omul ce să facă, 
să rida ori să plângă!

Delegațiunile. Lui „Neue Freie 
Presse“ i-se scrie din Budapesta, că după 
declarațiile unui distins delegat maghiar, 
ședințele din ăst-an ale delegațiunilor vor 
fi mult mai interesante, decât cele din se
siunea ultimă. Pe terenul politicei esterne 
desbaterea va fi dominată de raporturile 
Austriei față cu celelalte state ale triplei 
alianțe. Afară de acesta un obiect de vii 
discuțiuni vor forma diferitele cestiunl din 
Balcani.

Tot acesta o afirmă și „Dziennik 
Polske“. însuși faptul, că cavalerul Ja
worski, președintele clubului polon din 
„Reichsrath", a refusat să primescă func
ția onorifică de președinte a delegațiunei 
austriace, este un semn, că atitudinea de
legațiilor poloni va suferi dre-carî schim
bări în cestiunea triplei alianțe.

Alegerile în. Francîa. „Agenția 
Havas“ raporteză; Din 11,216,757 de ale
gători, și-au dat votul 8,863,727, dintre 
cari 5,198,193 pentru candidații republi
cani și ministeriali, 3,352,895 pentru can
didații antiministerili, 312.639 voturi au 
fost anulate. — In Paris au reușit 17 anti- 
ministeriali (naționaliști, antisemit!) și 5 
(nu 15 cum s’a tipărit din greșelă în nu- 

( mărul trecut) ministeriali; 28 balotaje.

Negocierile de pace. După o pausă 
de câte-va dile, în Londra s’au răspândit 
erăși sciri optimiste despre pace. Sciri so
site din Africa-de-Sud Ia Londra spun, că 
mai multe trupe de buri ar fi primit con
dițiile englese. Intre acestea s’ar afla și 
trupa lui Delarey. — O telegramă din 
Bruxella afirmă înse contrarul. Botha, De- 
wett și Delarey au respins condițiile en
glese, tot așa și trupele lor. Acesta a 
făcut să dispară și ultima speranță de în
cheiere a păcii.

Crisa pactului.
Am semnalat deja importantul co

municat, ce l’a adus oficiosa „Montagsre- 
vue“ cu privire la pactul austro-ungar. 
Comunicatul s’a publicat după conferența, 
ce au avut Duminecă miniștrii-președinți 
Koerber și Szell. Etă, mai pe larg, comu
nicatul oficidsei vienese:

„In cașul de față nu pdte fi vorba 
despre un nou pact, ci numai despre mo
dificarea mai mult seu mai puțin a pac
tului esistent. Nu este adevărat, că mi- 
nistru-președinte austriac a accentuat în 
ședința comisiunei pentru cvotă speranța, 
că tratările vor ave resultate corespun- 
detdre. Prim-ministrul nostru privesce eve
nimentele cu forte pztțin optimism. E ade
vărată însă scirea, că guvernul austriac 
își dă serios silința, ca tratările s6 se în
cheie cât mai curend, ori cel puțin 'se se 
limpetfescă situațiunea. Se pare, că am 
ajuns deja aici, ori cel puțin vom ajunge 
în viitorul cel mai apropiat. Deunădi se 
cita vorba baronului de odinidră Lasser, 
că fie-care pact ungar înghite câte-un 
cabinet austriac. In privința acesta însă 
lucrurile s’au schimbat. Decă imposibilita
tea pactului va deveni un lucru clar, 
atunci nu va resulta de aici demisiona- 
rea ministeriului, care pretinde seu care 
refusă pretensiunea, ci vor veni la ordi
nea dilei tote raporturile dintre cele doue 
state ale monarchiei și probabil că se vor 
face în ele schimbări, a căror esență abia 
dăcă mai pdte fi dubidsă pentru cineva?“

Drept comentarla comunicatul acesta 
se pote considera vorbirea, ce a ținut’o 
despre pact ministrul de comerciu aus
triac hr. Call în ședința dela 29 Aprilie a 
„Reichsrath“-ului. El dise, între altele, că 
e o necesitate urgentă, ca decisiunea asu
pra pactului se urineze cât mai curend, 
într’un fel seu altul, fiind-că nesiguranța 
actuală este în ori-ce cas un rău mare.

O foie ungurescă își face observă
rile la comunicatul din „Montagsrevue“ 
și dice, că amenințările, ce cuprinde nu 
s’ar referi la Ungaria. Orisa și schimbarea 
ce o profețesce oficiosul austriac nu mai 
pot fi — dice — dubidse înaintea Unguri
lor din acel punct de vedere, că o crisă 
a pactului nu p6te merge pe socotela 
Ungariei în ce privesce independența ei 
constituțională.

0 scrisore a ministrului italian Nași.
Ministrul instrucțiunei publice 

al Italiei a adresat domnului L. Bol- 
caș la Vieua următorea scrisore :

Roma, 22 Aprilie 1902.

Ministerial Instrucțiunei.

Stimate Domnule!
In numele secțiunei italiene a socie

tății „Corda Fratres“, Vă trimit D-v<5stră 
și colegilor D-vostre cele mai vii mulțu
mite pentru cordiala manifestațiune de 
simpatie, pe care studenții români au bine
voit a o face studenților italieni cu oca- 
siunea primului lor congres național.

Binevoiți a Vă face interpretul aces
tor sentimente pe lângă secțiunea română 
a societății „Corda Fratres“, cu care ne 
împreună tradițiunî neuitate și legături 
indisolubile de simpatie.

Primiți, stimate Domnule, espresiu- 
nea deosebitei mele considerațiunî

ss. Dr. N. Nași.

Din dieta ungară,.
In ședința dela 30 Aprilie s’a conti- 

unat desbaterea budgetului ministeriului de 
„honvedi".,

Dintre discursurile rostite remarcăm 
pe acela al guralivului din stânga estremă 
Rakosi Victor, care s’a făcut faimos de 
când cu atacurile lui împotriva Sașilor. El 
a dis între altele:

Ministrul de honvedi ar pute spune 
„adevărul" în cercurile mai înalte, ar pute 
se dea acolo deslușiri, că dinastia nu pote 
fi împerătescă germană, căci Hohenzollernii 
au secuestrat deja titlul acesta ; nu pote 
fi împerătescă slavă, căci Romanovii au 
întrecut’o. Urmeză der, că dinastia trebue 
să-și baseze puterea pe singura națiune, 
care nu e nici germană, nici slavă, și care 
numai națiunea maghiară (!) pdte fi. E un 
ciiriosum al istoriei universale ceea-ce se 
întâmplă la noi, ca de dragul unei dina
stii o națiune se învețe nemțesce, în loc 
ca dinastia se învețe unguresce de dra
gul națiunei. Maghiarisarea este un inte
res al dinastiei și armatei. In timp de 30 
de ani vor fi în Austria raporturi de așa 
fel, încât afară de Nemții propriu diși, ni
meni nu va mai sci nemțesce, nici Cehii, 
nici Italienii, nici Slovenii, nici Polonii. In 
contra unei armate cu limba maghiară 
însă nu se pot face obiecțiuni nici din 
punct de vedere.de naționalitate...

Vorbesce apoi de cheltuelile militare, 
cari se fac de dragul triplei alianțe. Ro
lul Ungurilor în alianța acesta se asemănă 
cu rolul omului sărac, care ajungând în 
societatea domnilor e silit a cheltui mai 
mult decât are. De dragul triplei alianțe 
ne despoiem poporul, când nu sunt bani 
nici pentru scopurile proprii. Ungaria se 
îngrijesce de siguranța Germaniei, pe când 
Germania, în frunte cu genialul ei împă
rat, cuceresce lumea întregă pentru in
dustria și comerciul ei. Și care este recu- 
noscința? Agitațiunile uniunei „ Alldeutsch" 
care infecteză pe Șvabii din Ungaria. 
Uniunea acesta și „Schulverein"-ul au vo
tat 200,000 mărci pentru apărarea germa
nismului în Austria și Ungaria.

Korodi Lutz: S’a desmințit.
Rakosi V.: Nu-i adevărat, nu s’a des

mințit. In astfel de cașuri ministrul de 
honvedi ar pute să-și validiteze influența, 
ar pute să spună Germaniei, că numai 
pănă atunci Ungurii îi pot fi aliați siguri, 
până când hegemonia în Ungaria va fi 
în mâni maghiare. Nu voteză budgetul.

Ministru br. Eejervary Geza spune, 
că interesul Ungariei pretinde, ca dim
preună cu Austria se susțină o armată 
mare și respectabilă. In dată-ce ar fi vorba 
de organisarea unei armate maghiare se
parate, Ungaria ar deveni un stat mic, 
fără greutate în concertul europen. Parti
dul independent face politica omului, care 
dă cu capul de părete. Nu se pote con
testa, că honvedimea se conduce în spirit 
maghiar. Toți cei ce trăesc aici, să iubescă 
patria lor în cadrele ei mari, se fie mân
dri, că-s Maghiari, Poloni, Cehi, der să se 
acomodeze marilor cadre.

Eotvos B.: Nu esistă patrie cehă.
Br. Fejervay. Boemia esistă, decă nu 

vreți chiar s’o ștergeți din hartă.
Rakosi: O Boemie de drept public 

nu esistă.
Br. Fejervary: N’am vorbit în pri

vința dreptului public. Prima datorie a 
soldatului este să-și iubescă patria, să-și 

vedere.de
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venereze regele, căci celelalte urmeză 
dela sine... Eu nu germanisez honvedi- 
mea, corespondez însă cu ministrul de răs- 
boiu în limba germană... Vorbind deșco- 
lele de cădeți, rogă oposiția se nu agiteze 
mereu în contra limbei de instrucție ger
mană. înțelege, ca flăcăul din Hortobăgy 
să nu voescă a învăța nemțesce; der domnii 
sciu, cât de necesară e o limbă streină. 
(Strigări: Nu înse cea germană!)

Rătkay L.: Nu merge ca în parla
mentul maghiar, se se batjocurescă astfel 
limba maghiară.

Eotvos B.: Mână apa pe mora împă
ratului Wilhelm când vorbesce așa. Acuși 
Hohenzollernul o se vină și aici.

Br. Fejervary: Respect profeților.
Rakosi V.: Pentru cine germanisați ? 

Pentru dinastia HohenzoJlern?
Br. Fejervary: Combate ideia servi

ciului de doi anî în armată și observă, că 
pe Ungur cu greu poți se-l obicinuesci la 
disciplină. Asigură pe Rakosi, că are cu- 
ragiul de a-și spune părerile la locurile 
mai înalte. Rakosi a dis, că de dragul di
nastiei o nație întregă trebue să învețe 
nemțesce. Așa ceva n’am mai audit; ori
cine învață nemțesce pentru-că așa-i cere 
interesul; der și membrii din dinastie vor
besc unguresce... A mai întrebat Rakosi, 
că ce va fi în Austria peste 20 de anî. 
Sciu eu ? Aveți obiecțiunî și în contra 
imnului ^Gotterhalte^.

Kubik B.: Cum nu, când în sune
tele acestui imn mulțî au fost duși la 
spândurătore!

Br. Fejervary: Am aici textul imnu
lui. Ce ar fi de obiecționat contra lui?

Krasznay F.: Noi vom traduce pe 
nemțesce cântecul lui Rakoczy.

Br. fejervary: Ce privesce melodia, 
eu nu cunosc alta mai frumosă în întrega 
lume.

Endrey Gy.: Se pote, der aici se nu 
ni-o cânte.

Rakosi V.: Frumosă melodie, der rea 
politică.

Br. Fejervary: Fie-care o ascultă 
după cum îi este audul... Sfîrșesce prin 
a spune, că obiecțiunile, ce se fac față de 
tripla alianță, nu sunt întemeiate. Alianța 
acesta e bună și salutară.

Conferința învățătorilor.
rom gr. or. din districtul Brașovului (protopopiatele: 

Brațcv ți Treiseaune.)

Brașov, 18 Aprilie st. v.
Conform convocatorului acestei con

ferințe adi, în 18 Aprilie st. v., s'a săvârșit 
în biserica Sf. Nicolae din Brașov-Scheiu 
un parastas în memoria binefăcătorilor 
șcălei năstre și a învățătorilor decedați 
din acest district. La parastas au luat 
parte aprăpe toți învățătorii convocați; a 
slugit d-1 părinte Dr. V. Saftu.

Ședința I. (10'/2 a. m. — 1 p. m.)
După parastas ne-am întrunit în sala 

festivă a gimnasiului rom. gr. or. din loc. 
Aici d-1 comisar consistorial Dr. V. Saftu 
a deschis conferința, făcând în frumosul 
său cuvânt de deschidere o reprivire asu
pra activității nostre de 5 ani, vorbind 
despre programul, după care a lucrat con
ferința nostră până acum, pe care urmân- 
du-1 și de aci înainte ne vom folosi nouă 
și urmașilor noștri și ne vom ușura con
siderabil munca, la care suntem angajați 
și amintind în fine, că, după programul 
statorit, în acest an ne ocupăm cu sciin- 
țele naturale, cari în scol ele năstre în cea 
mai mare parte, decă se propun, atunci 
acesta se întâmplă în mod de tot super
ficial și irațional. — Conferința l’a întîm- 
pinat cu vii „să trăiescă".

Se constitue biroul, alegându-se de 
notari d-nii R. Frateș și N. Stoicovici, ăr 
de bărbați de încredere d-nii I. Bariu și 
I. Vătășan.

După cetirea apelului nominal, d-1 
președinte salută ca ăspeți ai acestei șe
dințe pe d-nii G. Urdea, Ios. Maximilian, 
și G. Dogar, parochi, N. Sulică și D. Lu
pan, profesori, I. Lengeru, advocat și R. 
Verzea, paroch.

DJ I. Vătășan, dir. în Brașov, ține 
prima lecție practică din sciințele naturale 
cu anul IșilI deșcolă: „Vaca, intuițiune". 
Anii III, IV, V și VI îi ocupă în scris.

Conferința ia act de ținerea lecției. 
Cu acestea ședința să închee.

Ședința II. (3‘/4 — 4*/ 2 p. m.)

*) I. Bannister, „England under the lews".

D-1 Zenovie Popovici, înv. în Săcele, 
își cetesce disertația: „Importanța și direcția 
practică a sciințelor naturale în școla po
porală," temă lucrată cu multă cunoscință 
de causă și cu mare îngrijire. — Confe
rința îi aduce mulțumită protocolară.

Cu acestea ședința II se închee, anun- 
țându-se proxima ședință pe mâne (Vineri, 
19 1. c. a. c.) la 8 ore a. m.

R.SOIRILE DILE1.
— 19 Aprilie v.

Junii. Tradiționalele serbări ale ju
nilor s’au ținut și anul acesta cu pompa 
obicinuită. Cu deosebire frumos a fost 
cortegiul junilor călări, cari au coborît 
Mercur! după amiadi „Dintre Pietri" și au 
defilat pe dinaintea capelei din Groveri 
în mijlocul unei enorme asistențe de pu
blic. Aici era postată musica militară, care 
a salutat cortegiul cu câte-va cântece na
ționale. In fața capelei junii au cântat 
„Christos a înviat"' și au pronunțat obici
nuitele urări. Păcat, că timpul n’a fost 
tocmai favorabil, cerul era înorat și ploua 
mărunt cu intermitențe. Cortegiul călăre
ților, cari după apreciarea nostră era com
pus din vr’o 140 juni, era urmat de-o 
lungă serie de trăsuri.

Nou protosincel. In cursul sfintei 
liturghii a învierii de Duminecă, I. P. S. 
Sa metropolitul I. Mețianu a înaintat la 
rangul de protosincel pe directorul semi- 

I nanului „Andreian" din Sibiiu, d-1 Dr- 
i Eusebiu Roșea.

Cununie. Domnul Dr. V. Popovici 
din Bucuresci, fiul d-lui B. Popovici din 
Hațeg, se va cununa în diua de 21 Aprilie 
v. la orele 9 sera în biserica Domnița 
Bălașa din Bucuresci cu domnișora Maria 
D. Brătianu. — Adresăm tinerei părechi 
căldurosele năstre felicitări!

Logodnă. D-șora Măriți Onițiu s’a 
logodit cu d-1 Nicolau Radu, comptabil 
comitatens, Sibiiu.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat dela d-1 George 
Chelariu, dirigentul de studii al școlei 
reale române gr. or. din Brașov, 20 cor. 
din ocasia dilei sale onomastice de Marți. 
Primescă mărinimosul donator cele mai 
vii mulțămite.— Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române din Brașov.

Disordine în Rusia. „Politische Cor- 
respondenzu află din Petersburg, că mi
nistrul de interne Plelive se află la Moscova, 
unde discută cu autoritățile de acolo asu
pra mijlocului de a-se potoli grevele și 
a-se restabili liniștea. Se va duce apoi la 
Charkow, la Pultava și la Kiew, spre a 
studia agitațiunile țărănesc!, cari cresc din 
causa miseriei. Țăranii, excitați de agenți 
revoluționari, jăfuesc casele bogaților, ;dă- 
rîmându-Ie. Șese-decî de vile au fost dă- 
rîmate în jurul orașului Pultava și două- 
dec! de pe lângă orașul Gharkow. Se 
crede, că ministrul Plehve va destitui mai 
mulțî funcționari. — Diarul parisian „Lz- 
berte“ primesce din Petersburg vestea, că 
Țarul Nicolae ar vre să acorde Rusiei o 
Constituție asemănătore aceleia elaborate 
de Loris Melikoff.

Arme confiscate. „Neue Freie 
Presse“ află, că guvernul bulgar a confis
cat la granița dinspre Turcia patru-deci 
de mii de arme de foc. Continuă în totă 
Bulgaria perchisițiunile pe la particulari, 
secvestrându-se tote armele.

Procesul Musolino. Am publicat 
tomna trecută descrierea faptelor lui 
Musolino, vestitul brigand din Calabria, 
care aprope trei ani a fost căutat de po
lițiști și gendarmi fără succes, pănă-ce în 

urmă din întâmplare cădu în mânile gen- 
darmilor. Procesul lui se judecă acum în 
fața juraților din Lucea (oraș cu 68.000 1.) 
și dureză deja mai bine de-o săptămână. 
Musolino recunosce tăte crimele, ce i-se 
impută, și ia asupra sa totă răspunderea, 
susține însă, că a comis omorurile parte 
în legitimă apărare, parte din resbunare 
și nici-odată n’a asasinat cu viclenie. Des
pre fuga lui din temniță, unde era con
damnat pe 21 ani, spune, că a fost aju
tată de Christos. Este evident, că Muso
lino este un exaltat, care ne dă o idee 
despre modul de cugetare al Calabresilor. 
Jurații stau de alt-fel ca fermecați și su
gestionați de faimosul bandit. Când acesta 
rîde, arătându-și frumoșii dinți, rîde și ju
riul și publicul, când plânge, lăcrimâză și 
publicul, er când se încruntă trece prin 
toți un fior, ca un curent electric.

Scrisorile pentru streinătate. In 
timpul din urmă o mulțime de scrisori, 
ce se trimit în străinătate, din causa neo- 
rientării publicului nu sunt francate su
ficient. Oficiul poștal din localitate aduce 
deci prin acesta la cunoscință publicului 
următărele: Taxa unei scrisori comune 
pănă la greutatea de 20 gr. în Austria, 
Bosnia și Herțegovina și Germania 10 
bani, er pănă la greutatea de 250 gr. în 
aceleași țări, — 20 bani. In Serbia și 
Montenegro pentru 15 gr. câte 10 bani. 
In România circulație limitrofă — terito- 
rul de dincoce de Mureș — pentru 15 
gr. 10 bani, de alt-fel 25 bani. In Elveția 
pentru 20 gr. 25 bani. In tote celelalte 
țări pentru 15 gr. 25 bani.

Accident pe căile ferate. Luni după 
amiadi trenul, ce mergea dela Bihar-Pus- 
păki spre Oradea-mare a călcat la canto
nul Nr. 2 în apropiere de Oradea-mare o 
trăsură, în care erau trei persone. Două 
persone muriră pe loc, a treia suferi grave 
lesiuni. Unul din cei căleați era Mihail 
Bene din Santău, numele celor-lalți încă 
nu s’a putut constata. Omenii, fiind tur
mentați de beutură, ridicaseră singuri ba- 
rieia, provocând ast-fel catastrofa.

Un arestant militar grațiat. Din 
închisorea militară din Arad a- fost elibe
rat dilele acestea un arestant, care fusese 
condamnat la închisore pe viăță. Se 
chemă Ludovic Vâradi și este deja de 
două-deci de ani în arest. Pe timpul ocu- 
pațiunii bosniace a fost osândit, conform 
dreptului statarial, pentru un delict neîn
semnat la acestă grea pedepsă. Sentința 
i-s’a publicat în anul 1882 și atunci a 
fost internat în fortăreța din Arad. De- 
ăre-ce în decurs de 20 de ani a avut o 
purtare esemplară și a lucrat cu sîrguință, 
s’a înaintat Majestății Sale o petițiune de 
grațiare. Ga răspuns la acestă petițiune 
urma grațiarea și Văradi a fost imediat 
pus pe picior liber. Vâradi a eșit sănătos 
din temniță și a plecat îndată la locul său 
natal. In timpul arestului a învățat împle- 
titul de coșuri, care-i aduse un câștig de 
200 corone.

Nouă legături telefonice. Cu diua 
de 1 Maiu se deschide comunicație tele
fonică între Budapesta și Baden, Bielitz- 
Biala, Franzensbad, Karlsbad, Krakau, 
Lemberg, Linz, Marienbad, Olmutz, Pil- 
sen, Reichenberg, Salzburg, Teplitz, Tet- 
schen, Voslau, Wiener-Neustadt. Taxa 
unei convorbiri de 3 minute 4 cor.

Un profesor — escroc. Se scrie din 
Lugoș: Joia trecută poliția din Lugoș a 
arestat pe un bărbat din cercurile cele 
mai bune sociale. Acest bărbat este pro
fesorul gimnasial Carol I. Haulik, care ve
nise nu de mult în Lugoș, spre a-șî con
tinua escrocheriile, cu cari se produsese 
și în alte orașe. Haulik, care era elegant 
îmbrăcat și avea maniere alese a sciut 
să-și facă intrare în cele mai bune familii 
unde sub diferite pretexte estorca sume 
mai mari sen mai mici. Căpitanul poliției 
Prohaska l’a citat la poliție, unde a eșit 
la ivălă, că Haulik era curentat pentru 
asemenea delicte. Arestatul a dat la pro
ces verbal, că în urma unor nenorociri, a 
ajuns pe căi greșite și că a mai fost deja 

pedepsit de două ori pentru înșelătorii. 
Haulik fii dat pe mâna procurorului.

Ce pote suporta stomacul unui 
țigan. Cetim în „D. T. F. U.“ din Timi- 
șora: Nu de mult a fost îngropat în îm
prejurimile orașului nostru un porc perit 
de-o bălă epidemică. Acăsta o observă 
tînărul țigan Ștefan Klipus, desgropa por
cul și parte-1 consumă cu familia, parte-1 
vându. Poliția fu încunosciințată despre 
acesta și a dat în judecată pe țigan pen
tru călcarea regalelor veterinare.

Catastrofă într’o mină. In diua de 
30 Aprilie s’a întâmplat într’o mină din 
Aussig iBoemia) o esplosiune. Șese lucră
tori și-au găsit mărtea, unul este în ago
nie, dece sunt grav răniți.

Cel mai mic microb. In facultatea 
din Buenos-Ayres s’a 'descoperit cel mai 
mic microb visibil pănă acum. Trebue un 
microscop, care să mărâscă de 1500 de ori 
spre a-1 pute vede. Microbul se găsesce 
în abcese la vițeii și vițelele din Africa- 
de-Sud, cari se bolnăvesc de epizootia 
numită manquea și care se manifestăză 
prin paralisia unui picior.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de ntmistuire, lipsă de apetit, seu stomacul 
nu )e funcționeză regulat, pot conta ia vindecare si
gură în scurt, tin p prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seicllitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă, de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9 In farmaciile din provincia să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra- 
vențiă și subscriere.

0 carte englezescă*)
Am anunțat deja apariția cărții lui 

Bannister, care se ocupă de cucerirea ji- 
dovăscă. Dăm acum câte-va pasage din ea:

Ni-se asigură adesea, că cămătarii, 
sperjurii, jăfuitorii de omeni, întemeiătorii 
de societăți, faliții, găzduitorii averilor fu
rate etc. nu sunt exemplarele frumăse 
ale rasei semitice, sică adevărații represen- 
tanți ai lui Israil sunt acei puțini, cari își 
câștigă pânea în mod cinstit, frecuenteză 
regulat sinagoga, se abțin de gustarea 
camei de porc, contribue pentru scopuri 
filantropice jidovesc! și peste tot se portă 
ca omeni onorabili și civilisați. Nu seim 
însă cum vine, că cea mai mare parte 
din fărte puținii Evrei, la cari s’ar pute 
potrivi descrierea din urmă, se identifică 
cu enorma majoritate a primei clase și cu 
mișcarea sionistică, esprimându-și dorul 
ferbinte de a-șî scutura praful englesesc 
de pe piciăre și de a emigra în Palestina. 
De aici trebue să tragem conclusiunea, 
că singurii Evrei, cari în urma caracteru
lui lor destul de bun, ar pute fi tolerați 
ca cetățeni, sunt tocmai aceia, cari tind 
a rămâne străini. Acești omeni, se înțe
lege, au dreptul cu desăvârșire legal, de 
a fi tot așa de străini în sentimente, cum 
sunt în rasă și religiune, însă n’ar trebui 
să Ie permitem să trăiăscă în mod luxu- 
rios dela poporul engles, se participe la 
alegerile nostre și să scotă diare politice. 
Un Frances, Rus,. Italian seu German, 
care ar rămâne străin în sentimente și 
acomodare, n’ar avă obrăznicia a o face 
acesta. Decă ar rămâne în cugetare și 
simțire strein, atunci cel puțin ar ave 
bunăcuviința a-și ține nasul departe de 
politica nostră.

Abstrăgând de aceea, că locuitorii 
noștri evrei vor fi și vor rămână pururea 
cu desăvîrșire străini în sentimente, nu 
esistă Engles, care se obiecteze ceva în 
potriva pretinsei lor dorințe, de a-se în- 
torce în țăra străbunilor lor. înainte de 
alegerile generale dela 1900, sioniștii tri- 
miseră o circulară fie-cărui candidat cu 
întrebarea, decă e favorabil dispus față 
cu mișcarea sionistă. Pe cât sciu eu, n’a 
fost nici un candidat engles, care să nu 
fi consimțit din tătă inima la acăsta. O 
nu, Englesii într’adevăr n’au nimic de 
obiectat contra „dorului" Evreilor de a-se 
întorce în Palestina. Majoritatea indigeni
lor noștri ar fi chiar forte plăcut atinsă, 



Nr. 87.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

decă acest „dor“ ar fi cu 900 procente 
mai puternic.

Adunări entusiaste în favorul mișcă
rii sioniste se țin mereu atât în Anglia, 
cât și pe continent, însă singurii entusi- 
aștî ai ideei, ca fie-care sionist se plece 
imediat la „Sion", par a fi esclușiv nu
mai cei ce aparțin rasei „păgâne11, a „go- 
im“ilor. O țeră, în care nu esistă legi se
vere contra cămătăriei cu 200%, contra 
aplicării fetelor de câte 16 anî la muncă 
■de 16 ore pe di, trebue să aibă o putere 
atractivă colosală pentru fiii lui Israel. 
Și cu totă convingerea, că este datoria 
fie-cărui „convertit41 de a pleca imediat 
la Sion, copiii lui Israel, nu manifestă o 
grabă prea mare, pentru a-și începe odată 
■exodul. înainte de a se despărți de sta
bilimentul lor bine mirositor de jupuitori, 
de a-și desființa afacerea proventuosă de 
împrumut pe amanete, seu de a-și des
face filantropicul institut de credit, iau 
decisiunea de a mai suspina încă puțintel 
sub „jugul păgân11.

Trebue se mărturisim, că vieța de 
colonist pionier, pentru un jidov nu este 
prea adenienitore. Este prea multă muncă 
■grea și prea multă abstinență împreunată 
cu așa ceva. înainte de a emigra într’o 
țeră nouă, fiii lui Israel prefer se aștepte 
pănă vor face „goim“ii munca de pionieri. 
Palestina este o țeră săracă și sioniștii 
nu sunt așa de proști, ca se-și închipue, 
■că vor pute trăi acolo înșelându-se unii 
pe alții cu giuvaerurî false, haine vechi 
seu țigări de havana cu 2 pence, ori în
ființând societăți putrede, publicând jur
nale financiare mituite său împrumutân- 
du-și unul altuia bani cu 50%.

S'a afirmat de multe-ori, că Jidovii 
sunt creatori, ce prospereză în mod uimi
tor, așa că țera care se libereză de pre- 
sența lor, în scurt timp ajunge la deca
dență. Se vedem faptele : Marokko, Turcia, 
Rusia, Polonia, Austro-Ungaria, unde tră
iesc 75% a tuturor Jidovilor, se scie, că 
sunt țări sărace, pe când Britania, Statele- 
Unite, Francia, unde pănă mai deunădi 
•erau relativ puțini jidovi, sunt țările cele 
.mai bogate și mai prospere. Decă elimi
narea Semiților este de ajuns pentru a 
ruina o națiune, cura se face, că Rusia și 
România au început să facă progrese fru- 
mose materiale, de când au început să 
scotă pe Jidovi? Ei se refer la Spania. 
Der cine crede, că decadența puterii și 
prosperării Spaniei, s’ar pute atribui alun
gării jidovilor? S’ar pute atribui acesta 
•chiar așa alungării Țiganilor, ori sărăcia 
Irlandei s’ar pute atribui împrejurării, că 
Șf. Patriciu a eliminat de acolo șerpii.

Producțiuni și petreceri.
Inteligența română din Avrig în vită 

la concertul ce-1 va da cu binevoitorul 
■concurs al unui grup de clerici din Sibiiu 
Marți, în 23 Aprilie (6 Maiu) 1902 în <jiua 
•de Sf. George, în sala hotelului comunal 
din Avrig. Taxa de intrare de personă: 
locul I. 1 cor. 20 bani, locul II. 80 bani; 
de familie (din 3 membri): locul I. 2 cor. 
50 bani, locul II, 1 cor. 80 bani. Venitul 
•curat se va adăuga la fondul „George 
Lazar" Suprasolviri să primesc cu mulțu
mită și se vor cuita prin (jiare. NB. Sala e 
provedută cu ventilație, și va fi bine lu-. 
minată, de mâncări și beuturi bune îngri- 
jesce comitetul.

— Inteligența română din Zlatna va 
.arangia o producțiune musicală declama- 
îtorică împreunată cu dans, cu binevoitorul 
•concurs al unui grup de pedagogi ai Semin. 
.„Andreian11 din Sibiiu, Duminecă în 21 
Aprilie (4 Maiu) 1902 (Dumineca Tomii) în 
pavilonul hotelului com. din Zlagna. înce
putul precis la 7% ore sera. Prețul de in
trare: locul I 2 cor., locul II. 1 cor. 50 fii., 
locul III. 1 cor. Venitul curat e destinat 
pentru procurarea de recuisite învăță
mântului pentiu școla gr.-or. din Zlagna. 
.Suprasolvirile se vor cuita pe cale Zia
ristică.

— Reuniunea română de cânt și mu ■ 
■sică din Lugoș arangiază din incidentul 
visitei Societății musicale „Doina11 din 
Turnul-Severin Luni, în 22 Aprilie (5 Mai) 
și Marți, în 23 Aprilie (6 Mai) 1902. Con
cert sub conducerea d-lui Vidu și I, St.

— Corul plugarilor români din co
muna Beregseu (cott. Timiș) arangăză in 
•<jiua de sfântul Georghe sera (Ia rugă) la 

6 Maiu (23 April) a. c. sub conducerea 
înv. G. Subu un concert împreunat cu 
teatru și joc. Venitul curat este destinat 
fondul corului. In pausă să ve juca: pentru 
„Călușarul" „Bătuta" și „Sârba.11

Literatură.
„Revista Economică Română". Sub 

titlul acesta apare în Bucurescî o nouă 
revistă economică, redactată în trei limbi: 
română, francesă și germană. Director D-l 
Stelian Ionesc. Nr. 1 dela 24 Aprilie 
are următorul sumar: Cătră cititori. In
dustrie : Legea meseriilor, de Stelian Io- 
nescu; Industria nostră de petrol; In
dustria carboniferă în România; Pescă
riile Statului; Ultima cotă a acțiunilor 
de petrol. Agricultură: Ancheta agricolă; 
Agricultura și industria română în fața 
modificărilor tarifare dela 1903; Buletin 
agricol; Ultimul curs de cereale; Buletin 
de prețurile produselor române pe piețele 
streine. Finanțe: Finanțe Române de I. 
P; Banca Națională a României — Situ- 
ațiune sumară; Cota oficială a Bursei din 
Bucurescî; Cota schimbului; Taxascomptu- 
lui oficial intern și extern: Cursul efecte
lor române la bursele străine. Statistică: 
Situațiune săptămânală a Băncilor de emi
siune europene. Informațiuni și Corespon
dențe din Anglia, Belgia, Italia, Turcia. 
România: Informațiuni; Societăți și Bănci 
române; Jurisprudența română. 
Paulian.

Abonamentele se fac numai cu înce
pere dela 1 ale lunilor Aprilie, Iulie Oc- 
tombre și Ianuarie. Administrațiunea va 
considera ca abonați pe toți aceia, cari 
vor primi două numere consecutive. In cas 
de refus, se face rugăminte a se înapoia 
numărul primit în bună stare. Revista a- 
pare în fie-care Joi și costă pentru Româ
nia pe un an 20 Lei, pentru străinătate 
40 franci. Administrațiunea, Bucurescî pa- 
sagiul Villacros.ULTIME SCIRI.

Londra, 1 Maiu. O vie inipre- 
siune a produs aici o telegramă a 
lordului Wolseley, trimisul regelui 
Eduard în Africa-de-Sud, telegramă 
care anunță, că tratările de pace s'au 
rapt din nou Resboiul va continua,- 
de dre-ce șefii Burilor sunt intrasi- 
genți asupra punctului relativ la in
dependență.

Constantinopol, 1 Maiu. Nume
rose detașamente de trupe vor fi 
trimise pe frontiera macedo bulgară. 
Valii au cerut întăriri pentru a pute 
reprima invasiunile bandelor revo
luționare, cari Introduc balotari cu 
arme. Pe la afiliații comitetelor ma
cedonene se confiscă însem
nate cantități de arme.

Intrate :

, ALBINA” institut de credit și de economii
SCrașiw.

Conspectul operațiunilor în iun* lui Aprilie 1902.

Numărar ou 1 Aprilie 1902 . cor. 19,126-67
Depuneri spre fructificare 71 190,052-01
Cambii rescumpărate n 251,526-51
Conturi curente .... n 28,397-12
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . . 71 82,992-90
împrumuturi pe producte . 77 100.—
Monetă............................. n 4,760-86
Comisiunl, cupone și efecte n 52.040-32
Bănci........................................ n 65,781-05
Interese și provisiunl . . n 31.454-64
Diverse ............................. n 9,668-52

cor. 735,900-60
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor 124,335-72
Cambii escomptate . . . 71 363,729 42
Conto curent .................... 12,272-26
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi................... 71 32,621-—
Monetă............................. 7Î 6,636-04
Comisiunl, cupone și efecte n 19,477‘04
Interese și provisiunl . . n 704.66
Spese și salare .... n 4.042-62
Bănol.................................. n 72,345-37
Diverse............................. 7) 79.010-80
Numărar ou 30 Aprilie 1902 20,725,67

cor. 735,900-60

N. P. Petrescu m. p. C. Aiser m. p. 
dirigent. cassar.

Iosif Oncioiâ m. p.
contabil.

NECROLOG. Inconsolabilele familii: 
Vasile H. Hâncu, soț; Gheorghe și Vero
nica Bădilă, părinți; Maria T. Hâncu, socră, 
Gheorghe Hâncu, cumnat; Gheorghe și 
Profira Theodoru, Emilian și Ecaterina 
Ghristescu, unchi și mătușe; Dumitrie Ch- 
ristea, Gheorghe, Valente, Eronim, Petre 
și Cornelia Petrovici, veri, etc. au dure
rea a vă anunța încetarea din viață a prea 
iubitei și scumpei lor Cornelia V. Hâncu, 
născută Bădilă, în etate de 24 ani, dece
dată în diua de 18 Aprilie a. c. orele 11 
a. m. Și vă rogă să bine-voiți a asista la 
ceremonia funebră, care va ave loc Dumi
nică 21 Aprilie, în Cimitirul „Sf. Vineri,11 
orele 2 p. m.; cortegiul funebru va porni 
din Str. Popa-Tatu 86. (Bucurescî.)

Economie.
Astădi publică Banca generală ung. 

de credit (Ungarische Allgemeine Credit
bank) conversiunea obligațiilor statului 
ung. de 4%% contra-rentă reg. ung. cu 
4% liberă de dare.

Se face conversiunea a
4*/ 2% împrumutul căilor ferate ung. 

de stat din anul 1889 în aur.

Proprietar: I)r. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

5% Obligațiile emise pentru răscum
părarea acțiilor căilor ferate ung. de ost 
din anul 1876.

4'/2% împrumuturile de prioritate reu
nite a căilor ferate ung. din anul 1888.

4%% împrumutul căilor ferate de 
stat ung. din anul 1889 în argint.

4'/2% Obligațiile regaliilor ung. de 
cârciumărit.

In schimbul acestora se emit 4% 
rentă nouă în cor. în sumă de 1,087,470.000 
cordne.

Obligațiile, precum și cuponele atașate 
lor sunt scutite de tote timbrele ung., de 
taxele și dările ung. esistente, și li-se asi
gură și pentru viitor deplina scutire de 
timbre, taxe și dări.

Detentorii obligațiilor pot incasa in
teresele scadente la 1 Iunie și 1 Decem
vrie a fie-cărui an:

La Cassa centrală de stat reg. ung. 
și la Cassa de stat reg ung. în Budapesta, 
Cassa de stat reg. în Agram, precum și la 
tote oficiile de dare reg. ung.

In Budapesta la: Ungarischen All- 
gemeinen Creditbank, Ungarischen Boden- 
Credit-Istitute, Pester Ersten Vaterlăndi- 
schen Sparcassa- Verein, Ungarischen Es- 
compte- und Wechslerbank, Pester Ungari
schen Commercialbank, Ungarischen bank 
fur Industrie und Handel A.-G.

In Viena ia: Bankhause S. M. v. 
Rothschild, K. K. privilegirten Oester- 
reichischen Credit-Anstalt fur Handel 
und Getverbe, K. k. privilegirten allgemei- 
nen osterreichischen Boden-Credit-Anstalt 
și Union-Bank, precum în Berlin, Frank
furt a M., Hamburg, Paris, Bruxella și 
Amsterdam.

Detectorilor de obligații, cari se con- 
verteză, li-se oferă schimbul cu următo- 
rele condiții:

1. Schimbul se pote efectua dela 30 
Aprilie pănă în 10 Maiu.

2. Locul de schimb în țările coronei 
ung. sunt.;

In Budapesta la: kon. ung. Staats- 
Central - Cassa (Finanzministerial-Palais), 
kon. ung. Staats-Cassa (Zollamt) și la tdte 
oficiile de dare reg. ung.

Mai departe în Agram : dieZcon. Staats- 
Cassa, precum și oficiile de dare Essegg, 
Gospic, Ogulin, Pozega, Varasdin și Vu
kovar, precum în Budapesta: kon. ung. 
Postsparcassa, Ungarische Allgemeine Cre
ditbank.

3. Obligațiile, ce vin la conversiune 
'se primesc în plată cum urmeză:

a) 4'/2% Împrumutul căilor ferate de 
stat ung. din anul 1889 in aur

pentru fie-care 100 fi. în aur capital 
nominal cu fior. în aur .... 1O0.5O 

împreună cu 4’/2 interese dela
1 Febr. 1902 pănă 30 Ian. 1902 . 1.875

la olaltă fi. aur 102.376 
a k. 238.10 pentru 100 fi. în aur, 
cu............................................... K. 243.75

b) 5% obligații pentru rescumperarea 
acțiilor calei ferate ung. de Ost din an. 1876

pentru fie-care 100 fi. aur capital no
minal ................................. cu fi. aur 100.50

împreună 4*/ 2 interese (5% mi
nus 10% dare de venit) dela 1 Ian. 
pănă 30 Iunie 1902 . . cu fi. aur 2.25 

la olaltă fi. 102.75 
a k. 238.10 pentru 100 fi. în aur 
cu.................................................... K. 244.65

c) 4l/2% împrumutul de priorități reu
nite a căilor ferate ung. din anul 1888

pentru fie-care 100 Mărci D.
R. W. Capital nominal cu . . M. 100.— 

împreună cu 4’/2 interese dela
1 Ian. pănă 30 Iunie 1902 .... 2.25 

la olaltă M. 102.25
a. K. 117.60 pentru 100 Mărci 
cu.................................................... k. 120.25

d) 4%% împrumutul căilor ferate de 
stat ung. din anul 1889 în argint

pentru fie-care 100 fi. capital 
nominal cu......................................k. 200.—

împreună 4’/2 interese dela 1
Ian. 1902 pănă 30 Iunie 1902 . k. 4.50 

la olaltă k. 204.50
e) 4*/ 2% Obligații regaliilor ung. de 

cârciumărit
pentru fie-care 100 fi. capital 

nominal cu..................................k. 200.—
împreună 4l/2 interese dela 1

Ian. 1902 pănă la 30 Iunie 1902 4.50
la olaltă k. 204.50

Din potrivă, se vor socoti nouele obli
gații 4Q/0 Rentă de stat ung. care vor servi 
pentru conversiunea titlurilor sus numărate 

pentru k. 100 capital nomi
nal cu . ,................................. k. 96.50

împreună 4% interese dela 1
Dec. 1901 pănă la 30 Iunie 1902 k. 2.33 

la olaltă k. 98.83
Suma restantă ce nu se pote achita 

cu Renta de stat ung. 4%, după valorea 
cu care se socotesc obligațiile liferate 
de 4l/2%, respective 5% se va bonifica la 
localul de schimb în bani gata.

4) Obligațiile presentate pentru schimb 
sunt a-se lifera împreună cu cuponele de 
interese și anume:

4l/2o/o! obligații ale căilor ferate de stat 
ung. în aur cu cpponu per 1 August 1902.

5°/0 obligații pentru rescumperarea 
acțiilor călei ferate ung. de ost, cu cu- 
ponu pr 1 Iulie 1902.

4%% împrumuturi de priorități reu
nite a căilor ferate ung. cu cuponul per 
1 Iulie 1902.

4'/2% obligații a căilor ferate de stat 
ung. în argint cu cuponul per 1 Iulie 
1902.

4%% obligații regali de cârciumărit, 
cu cuponu per 1 Iulie 1902.

Adeverințele interimale ce se vor eli
bera pentru obligațiile de renta de stat 
nouă 4%, vor fi provădute cu cuponu per 
1 Iunie 1902. Intru cât la presentarea 
obligațiilor de schimbat ar lipsi cupone, 
care nu sunt scadente, valorea acelora 
va trebui achitată de presentator.

5) Obligațiuni trase la sorți și deja 
scadente nu se admit la schimb, din po
trivă obligațiunile trase la sorți și cari n’au 
venit încă la scadență se admit la schimb.

6) Liferarea titurilor anunțate pentru 
schimb are să se facă său imediat seu în 
timp de 4 săptămâni după espirarea 'ter- 
rainului de conversiune, întru cât la anun
țare se cere o cauțiune în mărimea fixată 
la locul de anunțare.

7) Despre obligațiile presentate la 
schimb, presentatorii primesc o adeverință 
în scris, la înapoiarea căreia, după 15 dile 
dela data presentării, odată cu suma în 
bani gata, ce li-se va cuveni eventual la 
achitare, li-se vor libera adeverințele in- 
terimale (Interims-Scheine) asupra cuve
nitelor obligațiuni de renta de stat cu 4%.

8) Intru cât obligațiunile presentate 
pentru schimb vor fi având timbru ger
man, frances, engles seu olandes, la ce
rere se vor elibera presentatorilor adeve
rințe interimale cu același timbru.

Asemenea obligațiuni vechi având 
timbru străin sunt de a-se înainta cu notă 
de anunțare separată.

POSTA REDACȚIUNE1.
Iosefstădterstrasse 34. Numerile cu apelul 

s’au trimis la timp pe adresa d-vostr& de mai 
înainte. în cât pentru întârdierea traducerilor, ser- 
vescă drept motivare îngrămădirea ocupațiunilor, 
sfintele sărbători și nesiguranța copiărei. Nu s’ar 
pută tiimite numm-ile originale?

Cura băilor de bnruenidepurative 
„Dinșoreanu4* Pioesci. Cu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pote res
tabili orî-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.
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Dela „Tipografia A. Mnreșiann" 
din BSa’sașov, 

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

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

Geografia Ungariei și elemente del 
geografia generală pentr i școlele poporale 
de Dr, Nicolau Pop, ctmrector, profesor și 
asesor consistorial, revâdută și îndreptată 
mai a'es cu privire la date statistice de 
Nicolais Pi ț a profesor la girn. rom. gr. 
or. din Brașov. Edițiunea a șâptea (cu 
charta Ungariei) Prețul r 0 b. plus 10 b porto.

119 95
97 80

120.65

Scrieri școlare.

Recompensele și pedepsele în școla 
poporală, studiu pedagogic de d. Bariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, se pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
li braril.

Cântul in școla poporală de 
Pop, învățător în Năsăud. Teoria, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Băsdi'i 
Rațiu, profesor ia seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica Umbel române, pen
tru șoolele inferior?, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
60 bani.

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8", e legată solid 
și costă cor. 1.60 (eu posta cor. Î.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de Ioan Darii.11. 
A apărut numai acum și conține: fiore, mar
curi școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece religiose și alte multe soiutl alese 
din cele mai frumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 5C b. (plus 10 b. p.)’

Legea de pensiune pentru învăță
torii pop. din Ungaria. Prețul 44 bani 
(4~ 5 b. pcrto.)

Oral general, pentru școla română 
cu 6 cJaee și cu i n Ungur învățător de 
Georgia Magyar. Prețui 80 b. (-ț- 10 b. pj

îndreptar te.retic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
patandialf, a învăț,fetori’or și a alter omeni 
de școlă de V. Gr. Roigovan prof, de peda
gogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 barl 
(+ 10 b. p.)

ScriptalOjia, seu medul de a învăța 
cetitul scriind. Indreptariu Deirtru învăță
tori la t’’ac‘area Abecedarului de Basifiu 
Petri prof, preparandial pens. Prețul cor. 2. 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
ecdlele popor, rom. întocmit p? basi nou 
lui pian miu sterml de învăț, de Ioan Dmiu 
cu concursul mai maior bărb ți de școla 
Partea I. pentru anul I- u și al II-lea de 
scolă. Prețul 32 bani (-)- 10 b. p.)

Aritmetică pentru șctlele poporale de 
F. E. Lur:z. T.adusfl d- un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I șt IL de sco ă. 
Numeni 1 10, 10 - 20 și 20-110. Prețul
40 b. plus 6 b. porto.

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuire!, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru mâ.ngăerea 
sufletâscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari oolorațl 70 bani. 
(4- 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(4*  10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani (-|- 5 b. porto).

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

Cuvântări bisericssci sense de Io n 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuvântări bisericesc! de loar- Pa- 
piu: tomul I, IU și IV cuprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote set bfctorile de peste au Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-eare 
(om separat costă 3 cor (pl. 10 b. porto)

Predici pe tbtv Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol I. de E>u, 
Elrflercscu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românesc! din număros.le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (4~ 20 b por.)

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

Cuvântări funebralî și iertațiuni pentru 
d'ferit^ ca- se de morte, de loan Papui 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesc! pre serbătorile de 
pr< ste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. p1. 30 b. porto.

Cuvântări funebrale ș> iertăciuni 
pentru diferite cașuri de m&rte, în 
tocmite de lom Pop'u. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3. corone (-]- 20 b. porto.)

Cursul la ‘bursa din Viena.
Din .1 Maiu n. 1902

Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/20/(J .
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o- 100-65 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I.
Bonuri rurale ungare 4°/0 . •
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 40 
Renta
Renta
Renta
Losurî
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 691.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.50

emis. 120.65
. . 97.25
. . 97.—
. . 204.—

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. .
din 1860. . . .

X W

NapoleondorI . ..............................19 06
Mărci imperiale germaue . . . .117.22’/^
London vista..................................  240.20
Paris vista........................  . . . 95 32'/2
Rente austr. 4n/0 de corone . . . 99.60
Note italiene.................................. 93 15

Cursul pieței Brașov.
Din 2 Main n 1902

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. „
Napoleond’orl. „
Galbeni „
R,uble R sescl „
Mărci germane „
Lire turcescl
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.93 Vend. . 19.02
18.40 „ 18.44
19.- „ 19.10
11.30 „ 11.40

126 - „ 127.—
58.50 „
10.72 n
100.— „ 101.—Ârlejtesi hirietmeny.

A dojtor;yei kozsegi kozlekedesi (viczinâlis.) fiozut utibizottsăgânak 
a vârmvgye alispfinja âltal 1902 ovi ăptilis ho 25-en kelt 5065 szf mu 
rendeletAvel jovâhagyott hatârozatâval a, dojtOnyei viczinâJis kozut 
0'0—35 km. kdzotti I s^akaszauak kiepitese 15410 korona 46 fill.; a 
3 5—7 0 km. kcizOtti II. szakaszânak kiâpitese 10273 korona 51 fill.; a 
7-0—7-774 km. kozotti III. szakas.- Ariak kiâpitese 4616 kor. 20 fill, kolt- 
sâg o'szegek erejeig engedelyeztettek.

A fennt emlitett munkăk kivitelenek biztos tâsa czeljâbol az 1902 
6vi mâjcis 56 12-ik napjânak d. u. 3 drâjâra az alulirt foszolgabirhi bi- 
vatal belyisegeben tartandd, zârt ajânlati versenytârgyalâs hirdettetik. 
Minden egyes sz-ikaszra kiilon ktilon. vagy az oszszea szakaszckra vo- 
natkozo âltalânos ajânLUok is tehelok.

A versenyezni ohajtdk felhivatnak, bogy a fenntebbi munkâlatok 
bârmelyikâre, vagy az os? azes munkălatokra vonatkozo ajânlataikat a 
kitiizott nap oiâjâ’g az alulirt foszolgabirohoz annâl is mkâbb igyekez- 
zenek beadni, mivel a kesobben brkezettik figyelembe nem fognak 
vâtetni

Az ajânlafcokhoz az engeddlyezett dszszeg 5°/o ănak megfelelo bâ- 
natpenz kâszp^nzben, elfogadbato ârtekpapirokban, vagy takarekpenztâri 
kbiiyvecskeben csatolando. A szbban forg6 munkâlatokra vonatkozo 
n.uszaki muveletek 6s feltetelek az alulirt fosiolgabirâi bivatalnâl a ren- 
des hivatalos orâkban naponkint megtekinthetok.

Kelt Hosszufalu 1902 âprilis ho 15 fd.
Dr. Semsey Aladâr s. k.,

foszo'gabiro
507,1_ 1. mint az utibizottsâg elnoke.

!

„Cuventărl bisericesc! de Mas
sillon'1 traduse din ot’givH'ul tfences de 
Ioan Ger-ț protopop gr.-cat. român al di-U 
cesei de Oradea-n.are.—Deja !a 1898 apă 
ruse în Oradea mare cartea ca t tiu' demni 
sus-, < are cuprinde 17 predici de ale vesti- 
tu ui or-itor eclAs estic franc- s. Pr d’cile 
si nt împărțite de tiaducător după anul bi
sericesc răsâriten. și fie c re • ste pusă la 
acea Du viueiă sâu sărbătdre, cu a cărei 
evanghe ie se pot.riv sc ■ predica.— Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° on 
i ortretu’ mi Mas^lon. Truduc-r-a se d's 
linge pritit'bin limbag îl ale-i. Prețul 5 co
rone (6 L?'. 50) nins 30 bani cort- . Se adă 
de veuc|»re ia T pografia A. Mureșianu, 
Braș v.

03

gr Pentra morburi de stomac!-^
Celo1' ce prin rece ă, înbuibare, mâncări greu de mistui’, ferbiuțelî, prea 

reci, se.i viață neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:
<JațaB*  sSe sl<»inac5 ©ârceîj «hsreis, Emstmsre s’ea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun 

Vinul ie tarnem (Krăuterweiu) a lui Huberth Ullrich 
11

li

1

VinuS «Be isui’titeiii este ptrejiars*  din buruieni excelente și vinde-î; 
cătore cu vira bun, îsstăresce stotsaacui șâ organismul de mistuire alj 
omului. de feuruiemi deîătură mistuirea rea, și ajută Ia forma-
rea de sânge sănătos. ' l

Foositea vinului de buruieni delăMiră morbtri'e de stomsc deja la început 
De aee^a s’ se folosiră de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgă’ală, 
creță, slăbic uae, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de burui-ni.

P'ft'ne’f îna tîă urm&ri'e cb : neastimper, colică, bătaie de inimă,! som- 
wynȘLljJGlțla, n£ C5! gestiona la ficat, splină, hemo^oide, s9 delătnră în- 

tr 1 u țâtid vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose prin 
eș rea ușoră la scaun.

Slăbiciunea paliditatea, feței, aneird^ ieUîiMea Sel" 
ori din mistuire rea și din disposiție Loloăvicidsă a ficatului, Persone cart pă
timesc de li sa de rpetit, nervosiîate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mi-;tnirea și hrănesce, mișcă f refacer- a substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. - Mmțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

WEaa de Smesaieaii se capeBA în sticle â «g cer. și £ cer. în far
Hiaciile din: Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, Feldiora, llye- 
f’alva, Uzon, Alagyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, JN.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kd’halom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâi'eS, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâuy, 
Alinâsmezd, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecss, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasărhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tâte farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țerile streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

se fea’csca «Ie âmiteiie»

cei-eți; nume Vin de bwrwienî a hi Hubert Ullrich, ^-s

I

ii

î

i'Â'A'A09SO60I

ale lui
weMtf-abll® sasaasșai, <l«'*en  llăew.re cuiiSă esiie proves?mareo «Se 

operare m Jw? a. M«»ll și ess swSsgseHerea eu».
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. P/.oll în contra greu

tăților celor trai cerbicose la etomaoh și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto 
macii, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhc-idelor și 
a celor mai diferite b6!e femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire., ce 
c.resce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2. — 

Falși fi cațîi le se vor urmări pe cale judecăiorescă.

s 1

Fraaisbrasmtwem și a lui ^1®
Veritabilii numai

S

decă fiecare sticlă este c rovedută cu marca de scutire și cu 
5 plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea sste forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras Ifrotat) alină durerile de șoidinâ și reumatism și a altor urmări de răcftlă. 
Prețui unei sticle originale plumhate, Corone'1.90.
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Sâpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fab icat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelt i, cu deosebire pentru opii și adult,i. prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-rare bucată de săpun, pentru copii este provedlltă cu marca 
de apărare A. Moli.

THîMÎtej»®.» principală prm 
Ib’gwmaiifâ&tsjl A. TOLL, 

c. și r. faruisor ai curții imperiale Yiena, MaiM 9 
Comande din provincia se efectuezâ dilnic prin rambursa poștală.

La deposite să se cilră anumit preparatele prov&țute cu iscălitura și marca, 
apn-ire u lui i. MOLL.

Oepusite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferii. iekeliue, Victor Roth, Eugen Neustădter
și engros la D. Eremia Nepoții, Teuiseh 4 Tartîer. - *

de

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 150'0, spirt de 
vin 100 0, Glicerin 100'0, Vin roșu 210 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen. 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de mzian, rădăcini calmns aa. 10 0. Aces
te părți constitutive se se amestece.

1 .t A A '

„Gazeta Transilvaniei“ cu minierul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nie. I. Ciurcu și la trefflias NepoțsL

■ a

Tipogiatia A. ilureșiaiiu, Btaș^v.


