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INSERATE 
se prlmesa la Admlnlstrațlune în 

Brașov și la urmat ore Ie 
BIROURI de ANUNȚURI: 

In ¥lena : la N. Dukes Naohf., 
flux. Augenfeld & Emeric Lea
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. (iold- 
berger. Ekstein Bornat, Iuliu 
Leopold (VII Erzs6bot-korut).

PREȚUL INSERȚIUNILOR:^ 
o seria garmond pe o coldna 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o fleriă 20 bani.

ANUL LXV.

wsazeta“ lese înflicire ^1.
iMameate pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șâse luni 

12 oor., pe trei luni 6 o or.
N-rii de Duminecă 2 /. pe an.

Pentru România ?1 străinătate: 
Pe un an 40 frunol, pe șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franoî.
Se prenumeră la toto ofi- 

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

Abonamentul pentru Brașov
Admtnistrațiunea, Piața mate. 

Târgul Inului Nr. 30, etatiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe ș6se 
luni 10 oor., pe trei luni 5 aor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 oor., pe 0 luni 12 o., petrei 
luni 6 cortine. — Un esemplar 
10 bani. — Atât abonamentele 
cât și inserțiunile sunt a se 
plăti înainte.

Nr. 10U Brașov, Luni-Marți 7 (20) Maiu. 1902.

Al doilea period al campaniei.* 1

*) A se ved5 N-rii 89, 91, 95, 98 ai „Gaz. Trans.“ 
și articolii „Cine a spart solidaritatea ?u din „Gaz 
Trans “ Aprilie 1912.

v.,
In scrisorea, ce a adresat’o d-1 

Dr. Al. Mocsonyi directorului „Ga- 
zetei“ imediat după consultarea ami
cală dela Brașov, d-sa a caracterisat 
situațiimea din sinul partidului cji- 
cend, că cei ce nu pot consimți în 
mai multe privințe cu modul de pro- 
cedere al comitetului în esecutarea 
conclusului conferenței trecute rela
tiv la presentarea memorandului, sunt 
cu toții de părere, că afacerea acăsta 
e o cestiune de partid curat internă. 
E chiemată, cfise, cjiaristica nostră 
națională a-o clarifica printr’o dis- 
cusiune seriosă, obiectivă și fără pa
timă, er conferența nbstră națională 
viitore are s’o resolveze în mod com
petent. A mai adaus, că modul de 
procedere al comitetului nu pote în
tru nimic influința atitudinea parti
dului nostru față cu adversarii noș
tri politici naționali, ci ea va rămână 
neschimbată pe temeiul programului 
dela 1881, continuând partidul și în 
viitor oposițiunea sa contra politicei 
de stat, a căreia ideă fundamentală 
este esclusivismul de rassă.

Organul nostru la rendul seu, 
din momentul când s’a întors de
putăția română dela Viena. a fost 
dat espresiune speranței, că pățaniile 
cu memorandul ne vor servi spre în
vățătură, că divergențele dintre noi 
le vom sci aplana noi înși-ne, er 
dușmanii noștri ne vor găsi pe toți 
solidari în apărarea esistenței nostre 
naționale.

Li-se oferea așa-der celor din 
comitet cea mai bună ocasiune de 
a păși pe cărarea frățescă și leală, 
împlinindu-și marea datorie de-a. res
tabili în sînul partidului pacea și so
lidaritatea sdruncinată.

In loc de-a face acăsta însă, vă
zurăm, că „matadorii" din comitet, 
cu „Tribuna", declaraseră în public 
focul desbinării, înscenând „manifes- 

tațiunile de aderență" prin amăgirea 
publicului român de pe la sate, ne
orientat.

Intr’aceea adversarii causei nos
tre naționale nu stăteau cu mânile 
în sîn, ci se pregăteau, a-ne terorisa, 
urmărind pe cei-ce au contribuit la 
publicarea și răspândirea memoran
dului.

Ce avea se facă în ast-fel de 
împrejurări comitetul? Era învede
rat, că, decă era la înălțime și nu 
ar fi fost influințat de duhul rău al 
clicașilor dela „Tribuna", n’avea de
cât să conchieme cât mai în grabă, 
conferența națională și, dând semă 
înaintea acesteia cu totă seriosita- 
tea și consciențiositatea despre pa
șii săi, să apeleze la toți factorii 
partidului ca să pună umărul spre a’l 
scăpa din strîmtorea, în care ajun
sese.

Pentru a-se face acesta trebuia 
să predomine în comitet spiritul de 
abnegare. Aceia, cari au fost alar
mat două țări cu speranțele și pro
misiunile umflate despre minunile, 
ce le vor face ei cu „neamânata aș- 
ternere" a memorandului, trebuiau 
se aibă bărbăția și consciința dato
riei de-a recunosce desastrul, ce l’a 
suferit tactica lor de procedere, și 
trebuiau șă fie gata a trage conse- 
cențele firesc! și logice, dându-șl de- 
misiunea și cerend avisul conferen
ței partidului.

La acesta înse nu numai, că 
nu s’au gândit matadorii „grupului", 
ci ei de aci încolo umblau să-și în- 
tărescă posiția, chiar cu pericolul 
de-a desbina partidul. Le veniseră în 
ajutor escesele șoviniste și indigna
rea cea mare, ce acestea le-au produs’o 
în popor.

Văcjurăm, că în „manifestațiu- 
nile de aderență" „tribuniștii" corn- 
băteau de-opotrivă pe adversarii șo- 
viniștl și pe aderenții români ai par
tidului, cari nu putură consimți cu 
modul lor de procedere.

In sbuciumările acestea, după o 
campaniă tendențiosă de un an de 
(jile, în cele din urmă „matadorii" 

au crecjut momentul sosit de a-se 
conchiema conferența-națională. Des
pre acăsta cetim în faimosul „Me
moriu politic" al lui Eugen Brote 
apărut in BucurescI, 1895, urmă- 
torele:

„Comitetul național atacat de diarele 
românesc!, cari erau la serviciile d-lui Mo
csonyi și urmărit judecătoresce de guvern, 
a convocat pentru 11 (23) Iulie 1893 con
ferența națională, dela care primise însăr
cinare pentru așternerea memorandului. 
Conferența, mai numărdsă ca orî când,

„...identificându-se întru tote cu co
mitetul seu central, declară de al seu Me
morandul depus în Iunie anul trecut în 
cancelaria Majestății Sale, încuviințeză 
pașii și procedura așternerii lui și aprobă 
cu vie satisfacție și pe deplin activitatea 
acestui comitet și-ș! esprimă totdeodată, în 
numele alegetorilor, pe cari ’i representă, 
gratitudinea sa pentru zelul și stăruința, 
cu care a susținut causa Rumânilor din 
Transilvania și Ungaria.

„Conferența își esprimă cea mai vie 
a sa părere de rău asupra urmăririlor ju
decătoreștii, ce s’au pus în lucrare, cum se 
pare pe totă linia, urmăriri, cari nu pot 
contribui întru nimic la lecuirea relelor 
esistente, der ușor pot se slăbescă momen
tul etic al majestății justiției Statului“

„Domunl Mocsonyi, care era de față, 
s’a putut însuși convinge cum cercul ami
cilor d-sale scăduse la 15 inși între miile 
de bărbați, cari erau aci întruniți. După 
acestă adunare, care însemna o cădere 
completă a „partidului moderat", guver
nul, tot șovăind încă, a luat în urmă ho- 
tărîrea de-a nimici pe bărbații, cari se 
aflau în fruntea partidului național ro
mân, pentru-ca în acest mod se creeze 
d-lui Mocsonyi putința de-a lua erășl 
frânele în mână".

De. ce le era mai mare tămă 
„tribuniștilor" o mărturisesce „ghine- 
rarul" lor, numai că pervertesce ade
vărul în modul cel mai nerușinat, prin 
ceea-ce se distinge întrega sa scriere 
botezată „Un memoriu politic."

De altmintrelea aveau dreptate 
matadorii „campaniei" a-se teme, că 
dăcă ar fi mers lucrurile cursul lor 
natural și neînfluințat de evenimen
tele din afară și de agitațiunea sub
versivă dinăuntru, ei cu grupul lor 

ar fi fost în tot cașul fără dor și 
pote delăturați dela conducerea par
tidului.

Fatalmente, împrejurările au fa- 
vorisat pe acești omeni se-șl conti
nue jocul lor nesincer și condamna
bil cu interesele partidului și ale 
causei nostre naționale. Nici confe
rența națională dela 1893, cu tot suc
cesul ei aparent, n’a fost, cum vom 
vedă, în ce privesce aranjarea și di- 
rigiareaei, decât un episod din acest 
joc periculos.

Pactul. Din Viena se anunță, că în 
decursul acestei săptămâni Koerber va 
merge la Budapesta, pentru-ca să reia tra
tările cu Szell asupra pactului. Monarchul 
doresce să se facă un compromis, și trată
rile vor urma în direcția acesta.

Românii și Polonii din; Buco
vina. „Bukotvinaen Journal*  publică din 
pana unui Polon un articol, în care ple- 
deză pentru aproprierea între Poloni și 
Români. O înțelegere româno-polonă ar 
fi firâscă. Plângerile Rutenilor despre apă
sarea poporului lor în Galiția, sunt eronate. 
Ei au în Galiția mai mult ca jumătate din 
șcdlele primare, mai multe gimnasii și tot 
nu sunt în stare să dea contingentul ne
cesar de intelectuali. Cu starea din Gali
ția semănă în mai multe privințe cea din 
Bucovina. Aici Românii sunt representanții 
drepturilor istorice, căci nu încape îndo
ială, că Bucovina a fost românescă la în
corporarea ei la Austria. Nu se pdte spune 
cu deplină claritate,, cum s’a sporit ele
mentul rutean în ea. E sigur însă, că Po- 
lonesii tot-deuna au sprijinit drepturile is
torice ale Românilor și nisuințele lor au
tonomiste. O conlucrare armonică a Ro
mânilor și Polonilor e indicată în totă 
forma prin politica de mulțl ani a clubu- 
bului polon. Românii și Polonii au o basă 
comună în principiul comun al represen- 
tării drepturilor istorice, și pe basa acesta 
pot lucra fie-care pentru binele Austriei 
și al dinastiei. Autorul e de părere, că o 
conlucrare a Polonilor și Românilor e de 
dorit atât din punct de vedere principiar 
politic, cât și economic. Ar fi bine, ca

FOILETONUL „GAZ. TRANS.

Sărbătorea Paliiia pe palatin în 
Roma.

(Din „L’Illustrazione.italiana11, 11 Maggio 1902).

Păstorii din Roma celebrau la 21 
Aprilie în fie-care an sărbătorea Paliiia 
seu Parilia, la care rugau pe deița Pale 
de a proteja și a face să prospereze tur
mele. Era o sărbătore plină de veselie 
răsfățată și era considerată în același 
timp ca diua aniversară a fondărei Romei. 
In acest an, cercul artistic internațional, 
centrul perpetuu al tuturor inițiativelor 
geniale, a organisat printr’un fastuos cor
tegiu, revocator al raărirei romane, săr
bătorea Paliiia, celebrându-o la 4 Maiu în 
loc de 21 Aprilie.

Criticii au găsit, că stofele nu erau 
autentice, că patrician ii nu erau îmbră- 
cați în adevărată purpură, însă cu toții 
admirară marea fidelitate a reconstrucției 
interiore și recunoscură imposanța ansam
blului cortegiului, format din cavaleri nu- 

midianl, pretorianl, trîmbițași, stegari, 
Daci, măscărici, comici, cantori, matrone 
în portantine, în lectice, precedate, încun- 
jurate și urmate de-o mulțime de perde- 
vară, cască-guri șicurtesani; de patricianl, 
de împăratorele, încunjurat de băieți și 
fete,, de sacerdoți, de vestale și în cele 
din urmă de victime, tăurași și oi, pădite 
de un victimariu colosal și seminud.

Der era se vorbim de disposițiunea 
cortegiului, care deschis de un grup de 
cavaleri și trîmbițași, era urmat de sol
dați, măscărici (mimi) și gimnaști, matrone, 
a căror opulență de forme nu era ne
demnă de tradițiune; și tineri, ce confir
mau vecinicia frumuseței latine.

Bărbații toți înghirlandați de ederă 
și damele de trandafiri: o fantasmagorie 
de culori bătătore la ochi pe fondul verde 
al erbei și al mușchiului, ce îmbracă ur
mele pompdse ale anticei locuințe a Ce- 
sarilor.

Urmau în cortegiu cantorii și direc- 
tricea corurilor, personificând Arta, în lec
tică; grupuri de patrician!, de sclavi, de 

patriciane romane, apoi un car de hetere, 
și pretoriani, o bigă trasă de sclavi, du
când pe consul: pe urmă purtătorul de 
insignii și grupul sacrificiului, ducând . Ia 
altar vițelul și mielușeii. Ecă și castele 
vestale, urmate de maestoși sacerdoți, în 
sfîrșit jucătorii, vizitiul și un grup des de 
dame și de popor: minunatul cortegiu, 
compus din 1300 persone, îl încheiau ca- 
răle de provisiunl.

Făcând un ocol printre ruinele Pala
tinului, cortegiul întră în Stadiu, unde 
era construit altarul pentru sacrificiu, în 
jurul căruia se dispuse cortegiul. Canto
rii intonară Carmen Saeculare al lui Ho- 
rațiu, pus pe note de Cellini, cu acompa
niament de trîmbițe.

Publicul, care umplea stadiul, aplauda 
îndelungat corul, care trebui să repete 
cântecul.

Intr’aceea se deschiseră coliviile și 
se dădu drumul Ia o sută de porumbei 
călători, pentru a simula ritul haruspicilor. 
Porumbeii, liberați, se adunară un moment 

în interiorul stadiului, apoi se înălțară în 
aer și dispărură. In acest timp sacerdoții 
urcară treptele altarului acompaniați de 
vestale și se făcu simulacrul sacrificiului, 
după care începură jocurile gimnastice, 
adecă aruncarea de lănci, dansul, arunca
rea discului și lupta. Cu acestea s’au ter
minat serbările, la carl era de față minis
trul instrucțiunei publice, Nași, ministrul 
de justiție, Cocco Ortu, sindacul (prima
rul) Colonna și alte autorități.

Reproducția istorică a fie-cărui grup 
fii încredințată unui artist. Intre aceștia 
figureză cele mai frumose nume, ca: 
Pio Piacentini, Ferrari, Hector Ximenes, 
Ciffariello, Apolloni, Alberici, Reyna, De 
Benedetti și alții.

Matrona în portantina Dacilor era fru- 
mdsa domnă Lancelot-Croce ; conducătdrea 
corurilor, în lectică, era frumosa domnă 
Bice-Reyna-Mililotti; în carul tras de boi 
erau domnele Ciffariello, Romagnoli, Man- 
tegazza, Minați și Caselli, mamă și fiică; 
pe vestale le representau domnele Piacen
tini, Van Sterk, Santacroce, Brioschi și 
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printr’o înțelegere durabilă între Poloni și 
Români să li-se dea Rutenilor a înțelege, 
că numai respectând drepturile acestor 
două popdre, superiore lor în cultură, vor 
pute păși pe calea unui progres liniștit.

Glumă seu îndrăsnelă? Kossuth- 
iștii erăși au făcut una bdcănă. Ei nu 
sunt representați în delegațiune, pentru ei 
delegațiunea este o instituție „desastruosă44. 
Cu tote acestea dumnialor ar dori să 
asiste, ca ospeți, la ședințele subcomisiu- 
nilor, ca să controleze acolo mersul afa
cerilor, nu cumva să se facă vr’o „tră
dare14. E)is și făcut. Fără mandat, pe as
cuns așa dicend, doi dintre ei au vrut să 
între în sala de desbatere a comisiunei 
ungare pentru armată. Președintele Sza- 
pary însă nu i-a lăsat să între. Din acesta s’a 
făcut mare gălăgie în dietă, s’au adresat 
interpelații și s’a dat lozinca, ca delegația 
să fie asediată. Așa au și făcut. Vr’o 25 
din stânga estremă și din fracțiunea ugro- 
nistă, au dat năvală Vineri în sala de des
batere a comisiunei delegației ungare. Apa
riția lor a produs senșație pe-un moment, 
der președintele Szapary s’a recules în
dată și a ridicat ședința. Dela prima lor 
intenție s’au abătut însă și de rândul 
acesta d-nii kossuthiști, căci în ședința de 
Sâmbătă a dietei ministrul-președinte Szell 
aducându-le la cunoscință, că nu vre să 
le pună piedeci de a-se presentaîn'subcomi- 
siune ca ascultători, Francisc Kossuth a de
clarat, că nu mai cer votare nominală 
asupra propunerii din ședința premergă- 
tore. Ou acesta „marea acțiune” kossuth- 
istă s’a poticnit, rămânând, ca deputății 
cari nu fac parte din delegație, să potă 
asista la ședințele subcomisiunilor, der nu 
și atunci, când președintele seu altul din 
delegați, vor cere ședință secretă.

Un redactor german dat in ju
decată pentru agitație. Redactorul Al
vin Kramer dela „D. T. f. U? din Timi- 
șăra, este dat în judecată, pe motiv, că ăr 
fi ațîțat pe locuitorii de naționalitate ger
mană contra Ungurilor, prin publicarea 
unui articol din care reproducem părțile 
incriminate:

„Nici într’o colonie maghiară nu pote 
fi primit un german. Sunt cașuri, unde 
din localități, ce esistă de 30 de ani și 
mai bine, Germanul, ca urmaș de drept al 
Slovacului, maghiar fu espulsat și a tre
buit să-șî piărdă banii. Germanului îi este 
așa-der imposibil, de a-și valora puterea 
sa de muncă, el se simte ca un paria în
tr’o țeră, care fu cucerită cu arme ger
mane, deschisă pentru cultură de cătră 
înaintașii lui și se decide cu inimă întristată 
a emigra?

„Intențiunea, urmărită în acesta țeră 
față cu Germanii, îi este cu atât mai bă- 
tătore la ochi, cu cât vede, cum copiii ro
mâni, ori slavi cetesc diare în limba lor 
maternă, pe când copiii lui abia își scriu 
numele. El întdrce mai bucuros spatele, 
unui stat, ai cărui conducători par a fi 
orbiți....”

„Apoi vin șicanele autorităților, pe
depsele, cari îi ating aprope numai pe 

Germani...? „Cumcă o asemenea proce
dare îi face Germanului patria nesuferită, 
este destul de lămurit?

Acestea sunt pasagele incriminate.

Interwiew cu comandantul bur 
Iooste.

Brașov, 19 Maiu n.
Era Sâmbătă săra la orele dece. In 

restaurantul hotelului „Europa” ședea la 
o masă comandantul bur Iooste cu redac
torul dela „Kr. Zt.“ Mă apropiu de masa 
lor și colegul dela fdia germană mă reco
mandă.

— Mă simt forte fericit, d-le Iooste, 
die eu, de a șede ca representant al unui 
diar românesc, al „Gazetei Transilvaniei”, 
la o măsă cu representantul eroicului po-' 
por al Burilor, pentru care poporul român 
dela început a avut cele inai vii simpatii.

— Simpatia este reciprocă, d-le re
dactor, răspunse d-1 Iooste.

Conversam în limba germană, pe care 
d-1 Iooste o vorbesce, cu accent olandes, 
înse destul de bine.

Numele comandantului Iooste, cre
dem, că este în deajuns cunoscut publicu
lui, de când cu îndrăsneța, lui trecere în 
Capland în fruntea unui detașament de 
300 luptători. In Natal ajunse prisonier, 
reuși însă se fugă pe un vapor francos la 
Marsilia. Ajuns în Europa, înainte de asta 
cu 14 luni, el fu delegat a face un tur
neu în Europa, ținând conferențe în favo
rul văduvelor Burilor, căduți în răsboiu.

— N’ați fi atât de amabil, d-le co
mandant, a-mi da deslușiri asupra cuvân
tului de „comandant”? Cu care grad s’ar 
pute asămăna în ierarchia nostră mi
litară ?

— Numele de comandant, ce-1 pur
tăm noi, nu se pote asămăna nici cu un 
grad din ierarchia unei armate regulate. 
Une-orî avem câte 1500 omeni sub co
manda nostră, altă-dată păte 50.

— Din trecerea curagiăsă, ce a-ți 
făcut-o în Capland, nu ați fi atât de bun 
a-mî istorisi vr’un detail?

— Trecerea mea a fost descrisă pe 
larg în tote diarele. Pot să vă spun însă 
un detail, care pote nu vă va fi cunoscut, 
într’o di am trecut fluviul Oranje. Eu am 
fost totă vieța mea mare sportsmen. Seiu 
înota ca pescele. Am luat cu mine 5 
omeni. Patru am ajuns dincolo. Pe al 
cincilea îl părăsiră puterile în mijlocul 
apei. Mă întorc repede înapoi și îl scot 
la mal. Pentru salvarea acestui om mi-s’a 
conferit acăstă medalie de aur, pe care o 
port ca breloc la ciasornic. (M’am uitat 
la medalie. Avea imaginea lui moș Paul 
Kriiger.)

— Ei și ce ați făcut dincolo de 
Oranje ?

—Am surprins un detașament de En- 
glesi compus din 27 omeni. Era o căl
dură de nesuferit. Englesii durmiau duși. 
Probabil se îmbătaseră mai ’nainte, căci 

Englesii sunt nisce alcoolici incorigibili; 
Armele le erau rădimate la o parte. Noi, 
așa cum eram, în pielea gdlă, ara pus 
mânile pe armele lor și i-am făcut priso- 
nieri.

— Fabulos ! Cinci Buri lipsiți chiar 
și de haine, se aresteze pe 27 Englezi!

— Așa a fost, și apoi, să mai ascul
tați: Unul dintre noi sciea telegrafia. Am 
mers la telegraf și am telegrafiat la car
tierul general engles, că Englesii au sur
prins un detașament de Buri, pe care 
atacându-1, au ucis și rănit mai multe deci 
și au făcut prisonieri mai multe sute. 
Dela cartierul general engles s’au grăbit 
a raporta acestă învingere fictivă a En- 
glesilor la Londra, și d-vdstră cred, că a-ți 
cetit-o prin diare.

— D-văstră n’ați făcut mai ’nainte 
studii strategice, tactice ?

— De loc. Eu am fost representan
tul unei societăți pe acții.

— Sunteți născut în Transvaal ?
— Da, atât eu, cât și părinții mei 

suntem născuți în Transvaâl. Strămoșii 
mei au venit la Transvaal din insula 
Java.

— Sunteți încă tînăr, d-le coman
dant I

— Sunt născut la 1868.
— Ați ținut deja multe confe

rențe ?
— Aprope 300. Am fost în Svedia, 

Olanda, Rusia, Germania, Austria.
— Limba germană o scieați de 

acasă?
— Nu, am învățat-o anume, în ve

derea misiunei, pentru care am fost de
legat.

— Aici în Transilvania pe unde a-ți 
fost ?

— In Sebeșul săsesc, Mediaș, Sibiiu.
— De aici, unde aveți de gând să 

mergeți ?
— Am se mai merg încă în câte-va 

orașe, apoi ași dori să trec în România, 
nu sciu, decă ași pută ține acolo vr'o 
conferență ?

— Dată fiind simpatia estrâ-ordinară, 
cu care Românii au urmărit tdte acțiunile 
d-vostre, eu cred, că a-ți pută ține mai 
multe conferențe și anume nu numai în 
Bucuresci, ci și în alte orașe mai mari, 
cum e Galații, Brăila, etc.

L’am mai întrebat pe d-1 Iooste, 
decă întreține corespondență cu cei ră
mași în Transvaal ?

— Da, se înțelege, însă nu prin mij- 
lăcele ordinare de comunicațiune, ci prin 
trimișii noștri speciali.

— Cum stă afacerea cu tratările 
de pace?

— Acesta se va vede săptămâna 
viitore.

Comandantul bur pdrtă la butoniera 
stângă o insignie, care representă drape
lul Burilor: roșu-alb-albastru paralel și 
orisontal, ăr la marginea stângă: verde, 
transversal.

Am mai vorbit încă mult cu d-1 co

mandant Iooste, der spațiul ne impune 
a-ne restringe.

Deseră la „Casa de tir44 va ține con
ferență la mese așternute. Intrarea 1 
corănă.

D-I Iooste este de statură mijlocie, 
bine făcut, musculos, se vede, că s’a eser- 
citat în diferite sporturi. Barba e tunsă 
nr. 2, afară de un mic cioculeț. Părul e 
blond, ochii albaștri cu privire modestă și 
sinceră. Modeste și sincere îi sunt și vor
bele, pe cari le pronunță cu un calm și 
adesea-ori câte cu o nuanță umoristică.— 
E neînsurat. A doua di l’am întâlnit din 
sus de casa de tir, suindu-se pe Tîmpa, 
însoțit de redactorul dela „Kr. Ztg? Eram 
cu o familie românescă. D-1 Iooste s’a 
bucurat, că a putut face cunoscință cu o 
familie românescă. Arătând spre Tîmpa a 
dis: „Etă și d-vdstră aveți aici un Spions- 
cop! (Avem gândiam eu în mine, der 
nu prea avem — Buri).

M’am grăbit se dau acest interwiev 
cu comandantul bur Iooste, care, pe cât 
sciu eu, este primul interwiev de acest 
fel făcut de un diarist român.

Delaletca.

SC1R1LE DILE1.
— 6 (19) Maia.

O scire tendențiosă. „Peste Lloyd” 
de erî publică sub titlul : „Demonstrațiunea 
studenților români14 următorele: In cimiterul 
român din Scheiu (Brașov) a fost pus astădi 
la monumentul unui mormânt o panglică 
galbenă-roșie-albastră, care, fii luată jos la 
ordinul poliției. Studenții români s’au adu
nat în grupuri mari și au protestat sgo- 
motos în potriva acestei măsuri. Gendar- 
meria a împrăsciat pe demonstranți. S’a 
pornit cercetarea? — De sigur, că numai 
vr’un rău voitor al Românilor a putut tri
mite foiei jidano-maghiare o scire tenden
țiosă ca acesta. Adevărul este, după in- 
formațiunile ce le avem, că cununa dinces- 
tiune cu tricolorul a fost vădută de polițiști 
încă Sâmbătă des de diminăță, der nu seim 
din ce causă ei au lăsat’o păna la l'/2 d. a. 
acolo și numai atunci s’au decis a esecuta 
pantlica tricoloră, ceea-ce contrasteză cu 
tactica obicinuită. Se ’nțelege, că după 
amiafli se adunase multă lume, vădând 
vre-o șese polițiști asediând cimiteriul. In
tre cei adunați au fost și mulți copii de 
totă categoria, cari alergă la asemeni spec
tacole. De gendarmi și de vr’o opunere, 
ce s’ar fi făcut polițiștilor, nici pomenire. 
Demonstrația de care visăză coresponden
tul lui „P. Lloyd” a făcut’o în realitate 
poliția, arangiând în diua mare acea vâ- 
nătore asupra cununei cu pantlică de pe 
mormântul poetului. Manevra celor dela 
„P. Lloyd” de a presenta pe studenții ro
mâni ca demonstranți, cari s’ar fi împo
trivit poliției, este mai mult decât ne- 
onestă 1

Dela Asociațiune. In ședința ultimă 
comitetul central a primit invitarea des-

O întîlnire.
Amicul Gavrilă este descendent din- 

tr’o veche familie boerescă din Moldova, 
Ajunge să spun, că printre înaintașii lui 
se numără și metropolitul Moldovei și Su
cevei Veniamin Costachi (1768—1846), care 
și-a câștigat neperităre merite pentru cul
tura românescă.

Sâmbătă pe la orele 2 p. m. pe 
cine zăresc în strada Vămii?

Pe amicul meu Gavrilă.
Când i-am făcut cunoscință la Si- 

milia, venise tocmai dela Grignon (Seine-et- 
Oise, Francia), unde fusese să facă studii 
agricole la renumita școlă de agricultură 
ce se află în acel sătuleț.

Nu sciu, decă o fi isprăvit studiile 
sale de agricultură, atâta sciu însă, că pe 
vremea, când i-am făcut cunoștința, ispră
vise de-abinele moștenirea, ce-i rămăsese 
dela părinți.

De câte-ori ne întîlneam, ne întrebam 
unul pe altul: când ne însurăm?

Nu peste mult îi muri o mătușă și 

moșia dela Obîrșeni. rămasă după dânsa și 
dată în arendă cu vre-o patru-deci de mii 
de lei, i-se reveni în parte lui Gavrilă.

Acuma era om cu finanțele arangiate 
și cel dintâift lucru, ce l’a făcut, a fost 
să se însore.

Gavrilă era în voiaj de nuntă și mer
gea pe Strada Vămii visător, alăturea de 
tînăra sa soție. Nu m’a observat de loc, 
când am trecut pe lângă el. Decă însă nu 
m’a observat el, l’am observat eu și l’am 
abordat numai decât:

— Bonjour mon cher!
— A, bonjour! Ce faci aici?
— Eu stau aici, dăr tu? și vădând, 

că ar vre să scape de mine, m’am făcut 
niznai și m’am recomandat singur coccinei.

— Sunt veselă!
— Vedi, Gavrilă, eu am cetit în „Trom

peta Similiei”, că Dumineca trecută ți-ai 
celebrat cununia la Domnița Bălașa și te- 
mându-mă să nu pățesc și cu tine, ca mai 
deunădi cu un domn din apropierea Bra
șovului, care era cu tînăra sa soție la 
braț.și a stat de vorbă cu mine, fără să 

mă recomande, etă m’am grăbit să mă re
comand singur.

— Dor nu credi, că ași fi făcut și 
eu tot așa — replică Gavrilă scusându-se.

— Nu, der am esperiența, că aceia, 
cari ne sunt prietin buni în timpul când 
sunt holtei, după-ce se înșoră, încep să 
fie ocolescă.

— Der tu când te însori?
— Mă tem, că am să rămân neînsu

rat, căci mătușa, pe care am avut’o, a mu
rit, ce e drept și ea, a uitat însă să facă 
testamentul în favorul meu.

— De seră să ne întâlnim la „Villa 
Kertsch”.

— Forte bine, răspund eu, der mult 
nu voiu pute sta, căci am o afacere.

— De acord. Mă ’nțelegi, că nici noi 
nu putem sta mult.

Sera, la musică de lăutari, am petre
cut câteva momente plăcute împreună. 
Gavrilă era încântat de noua sa situa- 
țiune.

Ne-am despărțit veseli, spunendu-ne 
„La revedere” la vară! G. 

Goldschmidt; mareasacerdotesă era domna 
Scalzi.

Carăle, lecticele, bighele au fost ese- 
cutate sub conducerea pictorului Simo- 
netti; costumele în mare parte erau ace
lea confecționate espres pentru serbarea 
romană, ținută la timpul său la Pompei, și 
care fii pusă la cale de comm. Fiorini.

In timpul spectacolului se distribui, 
tipărită pe hârtie de pergament, reproduc- 
țiunea unui memorandum al lui Antoniu 
Musa, archiater Gaesaris Augusti, pentru 
păstrarea sănătății și 'preservarea de ad
versități.

Opt pănă în nouă mii de persone se 
adunară la acest spectacol nou și toți au 
dus cu sine impresiunile cele mai bune, 
cari se transformară în cele mai mari 
laude și aplause pentru îndrăsneța idee a. 
artiștilor.

(Revista italiană publică și.ICțJIustrații, luate 
după natură. Una din acestea representă pe Daci, 
în costum original, care este identic cu portul ro
mânesc.)

Oniță.
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părțământului Oravița, de a-se ține anul 
acesta adunarea acolo. Terminul convo
cării s’a statorit pe 14 și 15 Septemvrie n.

Achisiție prețiosă. Cetim în „Uni- 
rea“ : Conform hotărîrii Directoriului fun- 
dațiunei Șuluțane, Prea Ven. Consistoriu 
din Blașiu, a încheiat eri contractul de 
cumpărare a moșiei rămasă după br. Bor- 
nemisza Jozsef. Moșia e situată în teri
toriul comunei Szamos-Udvarhely și e de 
1670 jugh. Prețul cumpărării a fost de 
260 mii corone.

„Corda Fratres**  și congresul din 
Cașovia. In ședința dela 17 Maiu a con
gresului din Cașovia Dr. luckuvigh Rezsd a 
vorbit despre „Corda Fratres". A apelat 
la studenții maghiari să stea umăr la 
umăr și să nu se mai certe. La punctul 
acesta — spune „Magyarorszag" — s’a 
audit o voce forte interesantă. Dr. Faure 
Arnold, student de naționalitate român (??) 
a declarat, că „tinerimea română patriotică, 
nu ascultă de învățăturile lui Urechiă, ci 
iubesc „Kossuth-nota“ și uresc „Gotter- 
halte**.  Intr’un proiect de resoluție întinde 
drepta amicală congresului". Cuvintele 
pretinsului student „valah**  au fost pri
mite cu aplause frenetice. Congresul ho- 
tăresce, a-și întinde mâna de pace națio
nalităților la congresul internațional din 
Septemvrie. — Din modul și chipul, în 
care foile unguresc! aduc scirea acesta, 
reiese, că e vorba aici de-o mare mistifi
care tendențiăsă. Credem, că lămuriri se 
vor da din parte competentă.

Proprietar: Dr Aurel MLareșianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Pop.

„Renascerea latină**  este titlul unei 
reviste, care a apărut de curând la Paris 
și care numără printre colaboratorii săi pe 
d-1 Tache Ionescu. O strălucită pleiadă de 
scriitori francesi constitue statul major 
al nouei reviste. D-1 Gabriel Hanotaux, 
academicianul bine cunoscut, fost ministru 
de esterne al Republicei, e în fruntea aces
tei grupări. Scopul ce urmăresce „Renas- 
cerea latinăi! se resumă în următdrele 
puncte.: 1) De a apăra cu energie geniul 
latin contra ori-cărei încercări de a-1 
schimba, ori de a-1 diminua. 2) De a servi 
•ca trăsătură de unire între diferitele na
țiuni de crigină latină, împrăștiate pe su
prafața globului.

Politica națională maghiară și 
■dualismul. S’a pus Banffy pe scris și 
pace. Al treilea articol publicat în „Ma
gyar KosâleV1 portă titlul de mai sus. Vom 
reveni.

Congresul studenților unguri s’a 
■deschis dilele trecute în Gașovia. Deja 
în Ziua a doua a congresului s’au ivit ne
înțelegeri acute între studenți. Cei din 
•Clușiu și Șemniț nu erau învoițl cu cei 
din Pesta și dela alte școle superiore. Lu
crul a ajuns și la bătae între studenți. 
Vre-o câțî-va din ei s’au pălmuit. In fine, 
în ședința din 16 Maiu s’au „împăcat1*.  Mi
noritatea s’a supus majorității după-ce 
Kbposdy a apelat la solidaritate și înțe
legere, căci, dise el, „tinerimea română se 
bucură de certele Maghiarilor și umplu 
coldnele pressei europene cu neînțelege
rile dintre studenții maghiari1*.  Pacea însă 
nu s’a restabilit totuși, căci în ședința, 
ce a urmat, erăși au venit la ordinea Zilei 
personalitățile. Studenții delauniversitatea 
•din Glușiiî și cei dela academiile din Si- 
ghet, Șemniț, Sarospatak, Oradea și Eper- 
jes au declarat, că nu vor participa la 
■ședințe, pănă-ce congresul nu le va da 
satisfacție pentru insultele suferite.

Regele Alfons XIII a făcut alaltă- 
•cri jurământul pe cunstituția spaniolă. 
Actul solemn s’a săvârșit în camera spa
niolă. După-ce președintele camerei a ru
gat pe rege, să facă jurământul, regele a 
irăspuns: „Jur pe Dumnedeu și pe evan- 
gelie, eă voi îi respecta constituția și le
gile". Regele s’a dus apoi în biserica San- 
Francisco el Grande, unde archiepiscopul 
și nunciul l’au însoțit până la altar și l’a 
ibinecuvântat. — Cu ocasia cortegiului fes
tiv, s’a făcut un atentat asupra regelui. 
Un glonț de revolver fu descărcat asupra 
lui, der n’a nimerit pe nimeni. Atentato
rul fu prins. Regelui și mamei sale i-s’au 

făcut mari ovațiunți de catră deputațl și 
senatori.

Cât costă pe an camera deputați- 
lor? După budgetul pe 1902, camera un
gară a deputaților costă cu totul 3,386.658 
cordne, din care sumă numai dietele de
putaților fac 2,188.800, er banii de chirie 
697,600 corone.

Camera francesă e compusă astfel: 
233 radicali și radicali socialiști; 127 re
publicani progresiști; 62 republicani mi
nisteriali; 42 socialiști; 43 naționaliști; 41 
reacționari, imperialiști seu monarchiști; 
35 raliați; 5 radicali deșidenți. Dintre 
aceștia guvernul conteză pe o majoritate 
de 338 voturi contra 251, adecă o majo
ritate de 87 voturi.

Furtuni estraordinare au bântuit 
costele mărei de Nord. La Frankfurt a 
viscolit cu zăpadă, la Wiirzburg în Ger
mania, oraș de munte, stradele sunt pline 
de ghiață. Sciri sosite din Praga (Boemia) 
anunță, că pădurile de-acolo sunt pline de 
zăpadă.

Din Tohxnul-nou primim spre pu
blicare o plângere îndreptată contra d-lui 
Ilariu Plotogeă, preot gr.-or., subscrisă de 
parochienii George Tănăsescu, Zacharie 
Ionică, loan M&bușel și Nicolae Purcăroiu. 
Din lipsă de spațiu nu putem da loc în
tregului cuprins al scrisorii și actului ofi
cial (decis), ce i-se alătură. Vom reda 
însă fidel părțile esențiale, lăsând în sar
cina lor totă răspunderea pentru cele 
descoperite. — Dânșii se plâng, că 
deși „în decursul celor cinci ani din 
urmă s’a scris prin diare despre unele 
anomalii și chivernisiri maștere cu averea 
bisericei; deși s’au făcut arătări peste ară
tări, investigațiuni peste investigațiuni și 
s’au adus și sentințe, totuși lumea dorme 
și nu se mai aude nimic.... Se credem, că 
vom rămâne de pagubă ? Der poporul nu 
se va odihni și liniști, pănă când ceea-ce 
e al bisericei, nu va întră în lada biseri
cei"... Ca adeverire despre acesta, paro
chienii amintiți ni-au trimis în copie de
cisul Consistoriului archidiecesan dinSibiiu 
de d-to 27 Noemvrie 1899 adus „în afa
cerea iregularităților comise în adminis
trația averei bisericesci din Tohanul-nou“. 
Prin decisul său Consistorul archidiecesan, 
pe basa arătărilor comitetului parochial și 
în urma investigațiunei făcute la fața lo
cului printr’un exmis consistorial, obligă 
pe părintele I. Plotogeă, ca în 15 Zile 
dela intrarea în putere de lege a decisu
lui să plătescă în fondul bisericei 392 fi. 
80 cr., bani, cu care a fost păgubită bi
serica și pentru care păgubite „el și nu
mai el pdte fi făcut răspunzător". In fine 
parochienii din cestiune „atrag atențiunea 
celor chemați a nu lăsa, ca munca lor să 
rămână fără a fi restituită în fondul bise
ricei", căci la cas contrar „vor merge cât 
mai departe.... pentru cinstea și prestigiul 
bisericei**.

Un mastodont uriaș s’a găsit într’o 
vie din Oradea-mare. Scheletul petrificat 
al mastodontului are nisce colți de 7 m. 
lungi. înainte cu cinci ani s’a mai găsit 
tot aici un alt mastodont, care se păs-, 
treză actualmente în rauseul din Oradea. 
Acel de acum este mult mai mare. Pănă 
acuma nu s’au găsit în Ungaria, decât trei 
asemenea mastodonți.

Deces. In Timișdra a repausat dilele 
acestea locotenent-colonelul în pensiune 
Stefan Virag, în etate de 86 ani. Repau- 
satul a servit mai tot la regimente com
puse din soldați români (nr. 61, 66, 43 și 
46). In cele din urină a fost comandantul 
pieței în Timișora. Ne mai având spe
ranță de însănătoșare, s’a cununat pe pa
tul, la care era țintuit de bolă, cu credin- 
ciosa sa raenageră Iuliana Munteanu.

Catastrofa din Antile. O depeșă 
din Martinica spune, că între ruinele unui 
hotel din St.-Pierre s’au găsit cadavre cu 
bucăți de pâne în mână. Alte cadavre 
aveau gurile pline de mâncare. Mdrtea 
acestor omeni trebue că a fost aprope 
instantanee. Un industrial, care locuia în 
împrejurimile orașului și care a scăpat de 
catastrofă, spune, că mai întâii! s’a întins 
asupra orașului o negură desă, conținând : 
un gaz greu, care trebue să fie asfixiat 
pe toți aceia, cari l’au respirat. Diarul 
„Morning Leader" primesce din Jamaica 
(Antile) scirea, că în urma catastrofei dela 

St.-Pierre, cad acolo peste totă insula 
continue ploi de cenușă, cari întunecă ce
riul. — In Mexic panica este mare din 
causa cutremurelor. Vulcanul „Colima" 

.aruncă lavă.

Negustorul de fete, cu numele 
Schwarz Ignaț, a pățit-o. In timpul din 
urmă începu să facă export cu marfa sa 
și furnisa „prospături" pentru Bucuresci, 
Iași și Sofia. Lunia trecută plecă cu șese 
fete din comitatul Șopron, cărora le pro
misese, că le duce în slujbă la nisce boeri 
bogați din Bucuresci. Pe drum însă s’a 
sfădit cu fetele și una dinele aruncându-i 
ardeiu pisat în ochi, celelalte au sărit pe 
el și l’au luat strașnic la păruială. La sta
ția din Bares a intervenit șeful gării și 
poliția. Fetele au fost trimise înapoi la 
Sabaria, er jupânul Schwarz la arest.

Vesuvul. Se lățise scirea, că Vesu- 
vul de lângă Neapole ar fi început să 
fierbă și că a început să reverse lavă în 
cantități mai mici. Scirea acâșta a fost 
răspândită de biroul telegrafic al „Agen
ției Ștefani", der s’a dovedit neadevărată 
și acum este desmințită.

Convocare.
Toți onorații membrii ai „Asociațiu- 

nei pentru literatura română și cultura po
porului român" de pe teritoriul despărțemen- 
tului ClușiU (orașele Clușiâ și Cojocna, 
apoi cercurile administrative Clușiu, Gilău 
și Nadeș din comit. Cojocnei) precum și 
toți iubitorii culturei românesc!, prin acesta 
sunt invitați se binevoescă a participa la 
adunarea cerauală a acestui despărțământ, 
care se va ține în Cojocna, în șcdla greco- 
orientală în diua de 8 Iunie st. n. a. c. 
la 11 ore a. m. cu următorea ordine de di:

1) Participarea la serviciul divin în 
ambele biserici între orele 9—11 a. m. 2) 
Deschiderea adunărei la 11 ore a. m. 3) 
Raportul comitetului cercual: a) prin se
cretarii!, 6) prin cassarin. 4) Alegerea a 
două comisiuni de câte 3 membrii, a) una 
pentru censurarea raportului comitetului 
de sub p. 2., b) alta pentru înscrierea 
membrilor și incassarea taxelor. 5) Rapor
tul comisiunilor de sub p. 4. și apelul no
minal al membrelor. 6j Alegerea delega- 
ților acestui despărțământ pentru aduna
rea generală a „Asociațiunei**,  care în anul 
curent se va ține în Oravița la 14 și 15 
Sept. st. n. 7) Eventuale disertațiuni, ce 
se vor anunța prealabil Ia presidiu. 8) 
Eventuale propuneri și interpelări. 9) Ve
rificarea procesului verbal al acestei adu
nări. 10) închiderea adunării.

Pentru comitetul cercual al despăr
țământului Clușiu al „Asociațiunei."

Clușiu, 11 Main 1903 st. n.
Dr. Georgia Ilea, Dr. Stefan Morariu, 

director. secretar.

Despre lungimea vieții.
— Fine. —

La 1755 muri la Havre o femee în 
vîrstă de 110 ani; avea toți diiiții, perul 
negru și mult, mintea întregă; tatăl ei 
trăise 105 ani.

In 1840 trăia în Paris un tip minunat 
de lungime de vieță. Cavalerul Noel des 
Quersonnieres era născut la 28 Februarie 
1728. Singur nu se minuna de vîrsta lui 
și dese ori dicea glumind: „Familia mea 
se trage din Mathusalem, trebue să n,e 
ucidă, ca se murim; bunicul de pe mumă 
a murit de un accident la vîrsta de 125 
de ani, eu vă poftesc Ia înmormîntarea 
mea pe la vecul viitor". Alteori istorisia 
următorea întîmplare. „La 1770 (cu 99 de 
ani în urmă) treceam întro di pe Pont- 
Neuf; de odată vădui un echipaj strălucit, 
fie care să ferea din cale: era al d nei 
de Pompadour. După-ce trecu ea podul, 
un privitor dise: „de acum garantez de 
trăinicia acestui pod**.  „De ce?" îl întrebă 
un nedumerit. „Fiind-c’a putut ține pe 
dinsul cea mai mare sarcină a Franței și nu 
s’a dărîmat!" „Der glumețul meu a fost 
arestat și dus la Bastilia." •

La 1846 trăia la Paris, Jean Golem- 
biewski, cel mai vechili veteran sub arme: 
născut la 1744, a făcut 35 de campanii, 
între cari: campania în America, sub Ludo
vic al XVI-lea; campania din Egipet, sub 
directorat; campania din Italia, din Spania, 
din Germania, din Rusia, sub Napoleon. 
Acum își face serviciul la Luxemburg. Cu 
tote cele cinci răni, ce a avut, e sănătos, 
întreg la minte, cu ținută militară. De 30 
de ani el nu se mai schimbă de loc, tatăl 

seu a murit la 121 de ani, muma Ia 50, 
dâr bunica la 130 de ani.

Din exemplele de mai sus ve$em, că 
longevitatea unor inși e un caracter de 
familie, ea nu atârnă nici de naționalitate,, 
dedrece am vă^ut, că se află la tote popd- 
rele ; nici de climă, căci să găsesc inși cari au 
trăit mai mult de un veac, în Italia cât 
și în Norvegia, de asemenea am vădut 
că nu atârnă de clasa socială, găsind’o 
la țărani, la clasele mijlocii și la nobili. 
Mai mult nu atârnă nici chiar de regimul 
alimentar: sunt exemple numerdse de <5meni 
peste suta de ani, cari s’au hrănit numai 
cu vegetale, ouă și lapte; der alții cum 
era ofițerul dela Luxemburg, mâncau carne 
și nu făceau parte din liga antialcoolică. 
Sunt inși la cari puterea de ,viață lungă e 
atât de mare încât nici chiar abusul beu- 
turilor spiritudse n’o pdte învinge. Astfel 
de exemplu e Irlandesul Brown, care trăi 
un veac de beție, și cărui i-s’a spus un 
epitaf glumeț: „Sub acâstă piatră zace 
Brown, care prin puterea berei tari, a sciut 
să trăăscă o sută două deci de erni. Era 
totdeuna bet, în așa stare înfiorătdre, că 
însăși mdrtea să temea de el. într’o di 
când, fără de voia lui, era trez mdrtea 
prinse curaj, îl atacă și’l învinse pe acest 
bețiv fără păreche**.

Bineînțeles acest exemplu dovedesce, 
că deși otrăvit de alcool, tot a trăit; pdte, 
decă era cumpătat, trăia 150 ori 170 de 
ani, cum am vă<jut că au trăit alții.

Mulți din acești bătrâni rămân ca Ia 
vârsta de 60 de ani; altora le vine vederea, 
li să înegresce părul, și parcă natura în ei 
ar vre să întinerescă, parcă ar fi nisce 
arbori, cari întineresc primăvara. Cu tote 
acestea chiar în acele familii cu viâță lungă 
moștenită din tată în fiu, tot se arată și 
inși cari trăesc o vîrstă mijlocie, seu cari 
mor chiar de tineri, căci, după cum am 
spus la început, materia vețuitdre n’are 
numai proprietatea de-a se păstra și de a 
se repeta în urmași, ci și de a câștiga 
caractere nouă, cari, la rîndul lor, pot fi 
moștenite. Durata vieților lungi tinde se 
facă ore cum echilibru între tendința la 
vieță scurtă și la vieți lungi, astfel că se 
ajunge la o mijlocie.

Ddcă trecem dela omeni la animale, 
vedem că-i forte folositor, pentru crescătorii 
de animale, de a cundsce vieță mijlocie a 
acestora, durata vieței vigurdse etc. căci 
ar fi păcat a forma de ex. un fel de vaci 
bune de lapte, der având durata vieței 
prea scurtă, ori cai buni de muncă seu de 
lux, cari costă enorm de scump, dâr cari 
ar trăi prea puțin; tot astfel cu oile și alte 
animale. Omul vîră în aceste animale ca
pital și muncă, deci cu cât va pută mai 
mult a se folosi de ele, cu atâta va fi mai 
în câștig. — („Gaz. Săt.“).

NECROLOG. Subscrișii cu inima 
înfrântă de durere aduc lacunoscință, cumcă 
prea iubita mamă, mamă bătrînă, soră 
socră și consângenă văd. Susana Pop 
născ. Negruțiu după un morb îndelungat 
în 16 1. c. st. n. a. c. la 7 dre antimeridi- 
ene mângâiată cu SS. Sacramente ale 
muribunzilor în al 82-lea an al vieții și 
6-lea an al văduviei și-a dat nobilul seu 
suflet Creatorului. Osemintele pământesc! 
aie defunctei se vor astruca în 18 1. c. la 
3 ore după amiadi în Cimiteriul gr. cat. 
din Nasal, er S. Misă funebră se va serba 
în 19 1. c. la cari acturi funebre se învită 
toți consângenii și cunoscuții. Fie-i țărîna 
ușoră și memoria etern binecuvântată.

Năsal, 16 Maiu st. n. 1902. Ana Pop 
măr. Eilipan ca fată, Iosif Filipan, preot 
ca ginere. Văd Ana Dulog născ. Negruțiu 
Simeon F. Negruțiu ca soră și frate. Vale- 
riu Filipan, preot și soția Octaviu Filipan 
iurist. Eugenia, Ottilia, Vasil.ie, Maria și 
Emil Filipan, Ioan F. Negruțiu, profesor, 
Dr. Emil F. Negruțiu, medic, Susana F. 
Negruțiu văd. Câmpean, ca nepeți și ne- 
pote.

ULTIME SCIRI.
Petersburg, 18 MaiQ. Balmaseffr 

asasinul ministrului de interne al Ru
siei, Sipjagin, a fost esecutat erî.

Londra, 18 Maiu. Guvernul a pri
mit dela Kitchener scirea, că confe- 
rența din Vereeniging s’a deschis. Se 
va decide, probabil, de a-se cere An
gliei concesiuni noue.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 17 Maiu n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0 ..... 120.80 
Renta de corone ung. 4% • • • 97.80 
Impr, căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 l‘40
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii............. 202.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta de argint austr.................101.15
Renta de hârtie austr.................101.60
Renta de aur austr......................120.75
LosurI din 1860..........................  152.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 697.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 677.— 
NapoleondorI.................................. 19 08
Mărci imperiale germane .... 117.30
London vista..............................  240.32'/2

Sz. 3134—1902.

Paris vista............................................95.40
Rente austr. 4°/0 de corone . . . 99.75
Note italiene.................................. 93.50

Cursul pieței Brașov, 
a Din 18 Maiu n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 19.- Vend. 19.04
Argint român. 18.40 „ 18.44
Napoleond’orl. n 19.- n 19.10
G-albenl n 11.30 „ 11.40
Ruble R'sescI n L26.- n 127-
Mărci germane n 58.50
Lire turcescl 10.72 n *
Scris, fonc. Albina 5% 100.—■ „ 101 -

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei"
se pot face ori și când pe timp mai 

I Îndelungat seu lunare.
_________________________________________________________ i____

• J • Y*  / /• '

tJkvi. ,

Arveresi hirdetmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jrbirdsâg, mint teleki Onyvi hatdsâg, kbzhirrâ teszi, 

hogy Brenes George Sarica vâgrehajtatdnak Rohat Ionescu vegrehajtâst 
szenvedâ elleni,42 korona tOkekOveteles âs jârulekai irânti vâgrehajtâsi 
ugyeben a brass6i kir. tdrv6nyszâk (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) terfile- 
tân levo vajda teleki Rdcse hatărân fekvâ a vajda teleki râcsei 111 sz.
tljkvben 6s idokozben az 1304 tljkvben âtirt:
220, 221 hrsz hgesz ingtlra 374 kor. 2503 hrsz. egâsz ingtlra 36 kor
1236 n 37 r 14 n 3727 „ 71 Ti 168 77

1928 r 5? 37 31 n 3909 11 77 71 77

2098 Ti Ti Ti 19 îî 3993 Î7 r 14 31

2102 r> 77 V 08 37 4205 „ w 71 11 n
2109 n 73 îl 10 17 4210 „ 71 71 06 n
2151 » 75 37 18 71 4270 „ n Ti 15 7?

2164 Ti 37 Jî 09 77 5328 „ 77 71 57 77

2913 77 n 77 11 n 1818/20 „ Î7 Ti 34 r
2969 n 13 16 Ti 4981/6 „ r 3? 07 37

Osszesen...................................................... 899 kor
ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeite, 6s bogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1902 evi Junius ho 20-ik napjân deNott 9 orakor 
Vajda teleki râcsen megtartandâ nyilvânos ârverâsen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szânddkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-âbao jelzett ârfolyammal szâ 
mitott es az 1881. evi november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban kijelblt 6vadekkâpes ârtekpapirban a kikiildott 
kezehez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a bânaț- 
pânznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserol kiâllitott 
mervenyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi mârczius 1)6 27-ik napjân.
A. kir jârăsbirosâg mini tlkbnvvi hatosâg.

(3-3.)

szabâlyszeiu elis-

Schupiter, 
kir. aiibiro.

Nr. Mag. 5950-1902.

Publicatiune.5
Pentru darea în arândă a dreptului de vânat în revirurjle aparțină- 

t6re orașului Brașov dela 1 August 1902 până la 32 Iulie 1908, se va 
ține licitațiune publică cu oferte Luni in 9 Iunie a. c. la 10 6re a. m. in 
cancelaria oficiului silvanal orășenesc in Brașov (sub Bucium Nr. 9.)

Licitația va fi publică, der și cu oferte închise, pe basa condițiunilor 
carl Bunt depuse și se pot lua în vedere (tot-dâuna dela 8—12 ore a. 
m.) în cancelaria oficiului silvanal orășenesc.

Revirurile orășenesc! sunt următorele:
îu hotarul Crisbav 1500 jug. catastr., prețul esclămării 22 cor.

71 Vlăden! 703 îi n ti i ” 10 37

17 n Apața 1842 n ti n 37 30 r.
77

n Zerneșt! 9836 n ii r 33 63 y
51

Ti Bran 2868 77 îl 33 n 20 77

îî 77 Cernat 2515 33 ” 77 37 40 77

77 U Satu lung 7181 77 37 77 71 50
71 31 Zizin 4301 77 71 77 7? 20 77

Tot-deodată se face cunoscut publicului, că ofertele, provârjute cu 
10% vadiu, timbiate cu timbru de 1 coronă și sigilate după recerință, 
au se fie presentate cel mai târcjiu până la 10 6re din cpua de licitație 
d lui silvicultor Iuliu Orlovsky în cancelaria oficiului silvanal oră
șenesc

Aceste oferte au se conțină în textul lor suma oferită, esprimată 
în cifre și în litere, numele și locuința oferentului și declarațiunea, că 
cunosce condițiunile de ofert și ale arendării și că li-se supune necon
diționat.

Brașov, în 5 Maiu 1902.
1—3,525. Magistratul orășenesc.

Sz. 255—1902.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyî kivonat
A nagy-sinki kir. jbirâsâg mint telekkonyvi hatosâg kbzhirră teszi 

hogy a Dregits Juonnâ souai lakos vegrehajtat6nak, sdnai Radbea Mă
ria vâgrehajtâst szenvedd elleni 387 kor. tokekoveteles es jăr. irânti vâ- 
grehajtâsi ugyâben a nagy sinki kir. jârâsbirosâg teriiletân lev6, a sdnai 
3. 1025 es 1028 sz. tljkvekben foglalt ingatlanokra az ârverâst 2394 
koronăban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeite, es bogy a 
fennebb megjelblt ingatlanok az 1902 evi Junius ho 9-ik napjân delelott 
10 orakor S6na kozseg hâzânâl megtartandd nyilvânos ârverâsen a meg 
âllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ârvere?ni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak l00/( -ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelblt ovadekkâpes ertdkpapirbau a kikiil- 
dOtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ertelmeben a 
bânatpenznek a birbsâgoâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott sz bâlyszerii 
elismervenyt âtszoigâltatni.

Nagy-Sink, 1902 evi febtuâr ho 6-ik napjân.
A kir. torvszek mint tlknyvi hatosâg

Or. Szâ va,
533.1—1. kir. albir6.

Noroc deosebit!
sfut ecxrvLt loteria treovctd acei posesoil de

LOSURI de CLASĂ
cari și le-au procurat direct pin colectura nostră. Cu losurile vîndute prin noi s au făcut pănă acuma 
moșite câștsgaam principale ca; ă 100.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000, 1000, 

5OO etc. Corone. In total am plătit la On. noștri clienți aprope:

ooooo o..o_o__o ȘEASE MILIONE CORONE, o m m o o n 
MF*  Deja în 22 Main st. n. a. c. începe prima tragere a loteriei Z-a de clasă.

Conform planului «3ha:

100,000 de leșuri se trag 50,000 câștiguri
"ULxzxxeiTe tot ai doilea 3©s câștigă I

sfertvirl
â l< 3.-Losuri originale: | 40

capetă in. mare euLegrexe 1©, “W*
JACOB L. ADLER & FRATELE,

"bancă îm_ coxxx a rodită,, EHAȘOV.
prompt. Câștigurile le plătim fără nici o detranere și sub cea mai mare di.;creț:une

jvim etăți 
â K

optimi
ă K 150

0000-0 societate de
Comande’e din afară le efectuim

oo

Tipografia A. Murașiauu. Brașov.


