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o seria garmond pe o coldnă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

„gazeta^ iese îa flăcsre ți. 
Abonameme yentru Austro-Dhgana: 
Pe an an 24 oor.. pe eoaelunî 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi, pe an.

Mitin România si sirălnăiate: 
Pe un an 40 frnnof, pc șâati 
luni 20 frM pe trei luni 10 fr.

N-riî de Duminecă 8 franoL
Se prenumără la tote ofi- 

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

Abonamentul mim Br?șn
Admtnistrațtunea. Piața uaie. 

Târgul Inului Nr. SO, etaj; iu 
I.: Pe un an 20 oor., pe șâee 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 aor., pc 6 lurII2 o., pe trei 
luni 6 oorâna. — Un «seruplar 
10 hani. — Atât abcnamentele 
cât și inLorțiunile sunt a se 
plăti înainte.
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Stări școlare în Selagiu*),
i.

Amorțela generală, care, venind 
din centrul diecesei, cuprinde tot 
mai mult loc, începe a copleși și 
Selagiul.

Oportunismul, lăcomia, nepăsa
rea față de interesele publice și dis
cordia, aceste simptome triste se 
dau pe față aprdpe la tdte ocasiu- 
nile și pe tote terenele vieții pu
blice și la noi.

In cele naționale începe a-se 
arăta oportunismul. Cei-ce pricep 
mai puțin din lucru, n’au cugetat 
de loc asupra lui, n’au cetit și n’au 
făcut studii politice, strigă mai tare...

In trebile bisericesc! a ajuns 
„mofc“-ul (poporul de rend) pe de-a- 
supra.

Absolutismul introdus după nor
ma bisericei catolice în biserica nbs- 
tră unită, denegă inteligenței mirene 
influința legală și sănătosă asupra 
trebilor bisericesc!. Poporul având 
lipsă de ea în diferențele sale cu 
preotul, și-o acriră, și-o eserceza în 
mod brutal și cu resultat sigur, ame
nințând cu trecerea la „neunire".

Mai reu stă treba cu școlele 
nostre.

învățătorii cei bătrâni cu cali- 
ficațiune bună din preparandia dela 
Năsăud parte au murit, parte s’au 
pensionat, parte sunt în ajun a-se 
pensiona. Noi învățător! — cualifi- 
cați — avem puțini. Dintre acești 
puțini, pe cei mai dester! îi apucă 
statul și ei se duc pe motiv, că pe 
lângă stările nostre școlare nu tră
iesc, ci numai necăjesc; plată pu
țină, solvită neregulat, recunoscință 
și mai puțină pentru zel și lucru 
consciențios atât materialmente, cât 
și moralminte; în cele mai multe ca
șuri și locuri nici răsplată, nici îna
intare.

Ce mirare, der, că în cele mai 
de frunte stațiuni învețătoresci afli 
învățător! interimall, „puși“, fără de 
nici o calificațiune, ba lipsiți chiar 
și de cunoscințele elementare: în- 
tr’un loc un fost morar de 40 — 45 
ani, care învață rugăciunile, căci 
alte cele nu scie nici el; în alt loc 
un copil, care a absolvat clasa I gim- 
nasială ; în altul o fetiță absolventă 
a claselor școlei elementare; în alte 
locuri fetițe absolvente de școlele 
poporale superiăre, cari se pregă
tesc privatim la preparandie.

Cu asemeni puteri didactice pe 
lângă totala nostră desorganisațiune 
școlară nu te poți aștepta la alt re
sultat în învățământul poporal, de
cât la un regres din an în an mai 
mare.

Cum-că stările nostre școlare în 
Sălagiu în loc de îmbunătățire și în
florire dau îndărăt, este de vină în 
mare parte și publicul nostru inteli
gent, căci poporul în astă privință 
aprdpe nu numără, cel puțin nu e

♦) Publicăm la loc de frunte importantul ar-, 
ticul de mai sus, ce-1 primirăm dela un bărbat 
fruntaș din Sălagift asupra stărei îuvățămentului 
român în acel ținut. — Red. 

chiamat, nici capabil a da direc
țiune.

Inteligența ndstră dela sate nu 
pune mai nici un pond pe școla din 
sat; o consideră de bună numai pen
tru cei „prosti Ei înși-ș! îș! duc co
pilașii gingași, chiar și la elementele 
cunoscințelor, departe dela sine, la 
orașe, între străini, unde învață pe 
bani scumpi de-odată cu cunoscin
țele elementare și o limbă străină, 
prin urmare și greu și râu.

Aici apoi se face tot pentru 
înstrăinarea lor de cătră nâmul, da- 
tinele și limba lor cât voluntar, 
cât involuntar, fiind acesta spiritul 
timpului, ba și instinctul străinului 
în tote timpurile și la tdte nemurile.

N’ar fi ore mai cu scop, atât 
pentru marele interes al învățămân
tului poporal român, cât și pentru 
înși-și cei interesați, a se îngriji din 
răsputeri, ca în sat sâ fie iot-deuna în- 
vâțător in tâtă privința destoinic, a-șl da 
copilașii pentru învățământul elemen
tar la el, acolo în localitate, a-i ave 
tot înaintea ochilor, a nu spesa ban! 
grei cu ei, a-i deștepta în limba lor 
maternă în modul cel mai firesc și 
mai ușor, și a-i feri de râu a influință 
a străinului.

In loc de acâsta cei ce compun 
inteligența nostră dela sate împlu 
scblele elementare din Șimleu cu 
copiii lor și mai ales cu fetițele lor 
inundâză școla elementară a călu
gărițelor.

Delegațiunea ungară a ținut alal- 
tăerl ședință plenară și a desbătut budge
tul ministeriului de esterne. La interpelă
rile lui Rakovszky, șeful de secție Mârey 
Kajetan a răspuns, în numele ministrului 
de esterne, că ministrul nu se pdte pro
nunța asupra întâlnirei lui Biilow și Pri- 
netti în Veneția; tratatul despre tripla 
alianță nu se pote publica, fiind-că statele 
interesate s’au înțeles să nu-1 publice, 
și în fine, monarchia austro-ungară nu s’a 
înțeles cu Italia ca să ocupe Albania, ci 
dimpotrivă, să se susțină acolo status quo.

La desbatere a produs sensație acea 
parte din vorbirea lui Hodossy Imre, în 
care a lansat cestiunea emblemelor în re- 
presentanța 1 esternă. Hodossy combate 
părerea lui Goluchowski, după care cestiu
nea emblemei comune are să se resolve 
numai de aici înainte, și a provocat pe 
Goluchowski să nu lase a-se storce numai 
cu forța orl-ce pas legal, ci să facă de 
sine tot ce e necesar pentru menținerea 
reală, dreptă și sinceră a pactului din 1867. 
— Ministru-președinte Szell a apărat tripla 
alianță față cu atacurile, ce s’au îndreptat 
contra ei. In cestiunea emblemei, nu pri- 
mesce părerile lui Hodossy. Și Szell e de 
părere, că cestiunea acesta are să se re
solve numai de aici înainte. Trebue aflată 
o emblemă, care se esprime ideia comu- 
niunei. In emblema acesta însă Ungaria 
nu pote fi presentată separat, ci numai 
monarchia, care în afară e unitară.

Revisiunea legei instrucției? 
Dilele acestea d-1 Halăsz Ferencz, consi
lier de secție în ministeriul instrucțiunei 
publice, a scos de sub tipar o carte des
pre instrucția primară a Ungariei. Cartea 

acesta este forte viu comentată actual
mente de t<5tă pressa maghiară. Tabloul 
statistic, ce îl presentă ochilor d-1 Halăsz, 
nu este de loc favorabil concepției lor 
despre „statul național maghiar unitar". 
„Este înspăimântăfore — dice „E-s“ — 
starea actuală, care tolereză esistența a 
3218 (24.09%) școle primare nemaghiare, 
pe lângă 2989 (22.38%) paritetice, și față 
cu acestea numai 7150 (53%) maghiare1'. 
De aceea diarul koșuthist face singur con- 
clusia, care de alt-fel resultă în „mod na
tural" din constatările lui Halăsz, că tre
bue revisuită legea instrucției și tdte le
gile, cari făceau posibilă pănă acuma esis
tența acelor institute, în cari se cresceau 
„dușmanii statului". „E-s“ e supărat foc 
mai ales pe protopopii și preoții români, 
cari îșî lasă mai bucuroși învățătorii 
să moră de fcîme, decât se primăscă 
ajutorul de stat și prin acâsta să se oblige 
la învățarea limbei maghiare.

Un alt diar unguresc este înspăimân
tat de mărte, vădând din statistica con
silierului, că în imediata apropiere a capi
talei, limba maghiară este așa de puțin 
răspândită. Așa în B. Megyer între 2029 
locuitori nemți numai 792 sciu unguresce, 
în D. Bogdâny dintre 3221 Nemți numai 
1641 sciu unguresce, în Pilis-Szt.-Kereszt 
din 1049 Slovaci numai 276 etc. etc.

Este desolant pentru aderenții lui 
Banffy et Cons, acest tablou !

Prinetti despre tripla alianță. 
In cursul discusiunei generale a budgetu
lui ministeriul afacerilor străine al Italiei, 
ministrului de esterne Prinetti a făcut de- 
clarațiuni despre tripla alianță. Mai întâiu 
el a spus, că cu privire la fruntariile orie- 
tale ale Tripolisului, guvernul a primit 
din partea Angliei asigurări identice cu 
cele primite din partea Franciei relativ [la 
fruntariile occidentale ale aceluiași teri
toriu. In cât privesce menținerea statului 
quo în Albania, Italia și Austro-Ungaria 
sunt de acord. Prinetti a confirmat apoi 
declarațiunile contelui Goluchowski privi- 
tore la reînoirea triplei alianțe. Grație tri
plei alianțe, a dis d-1 Prinetti, Italia pote 
fi sigură, că nici o combinațiune nu păte 
ave loc fără scirea Italiei, seu în detri
mentul ei în Balcani. El a mai adaus, că 
nu esistă nici o convențiune său potrocol 
adițional, care să aibă un caracter agresiv 
pentru Francia.

, Toasturi franco ruse. La dejunul 
dat Vineri pe bordul vasului frances 
„Moncalm", președintele Loubet a ridicat 
un toast, în care a mulțumit Suveranilor 
Rusiei, că au mers pe bastiment, făcând 
ast-fel o imensă onore marinei francese. 
A relevat bucuria marinarilor francesl, 
cari s’au înfrățit cu Rușii, ca și națiunile 
rusă și francesă. Francia, dise Loubet, va 
rămâne firm credinciosă alianței. — Țarul 
a răspuns, arătându-șl mulțumirea, că se 
află din nou între marinarii francesl și că 
aflându-se pe bordul bastimentului fran
ces , se află par’că în Francia. Mulțu- 
mesce de visita Francesilor și-i rogă să 
ducă Franciei, „nedespărțita nostră amică 
și aliată credinciosă^, sentimentele aden- 
cei simpatii și cele mai bune urări.

Dela serbările din Bucuresci.
Ca întregire la raportul, ce l’am pu

blicat în numărul precedent despre înălță- 
torele serbări dela 10 )Maiă. în Bucurescî, 
mai adaugăm următorele;

Defilarea.
După predarea nouelor drapele, la 

care act a asistat și micul principe Carol, 
urmărind cu atențiune încordată tot ce se 
petrecea, cortegiul s’a format din nou: 
nouele drapele se reîntorc la corpurile lor 
respective, er cele vechi iau loc în frun
tea cortegiului. Regele încalecă și trece 
pe dinaintea frontului veteranilor, cărora 
le adreseză cuvinte binevoitore.

Dela altarul militar, cortegiul se formă, 
pornind în frunte trăsura regală în care 
luaseră loc Regina și principesa Maria cu 
micii principi: Carol, Elisabeta și Maria. 
In urma trăsurei erau purtate cele 43 de 
drapele vechi, M. S. Regele călare în frun
tea unui numeros și strălucit stat-major. 
Regina, principesa Maria și micii principi 
au mers[ în trăsură deschisă pănă aprdpe 
de monetărie, cu tdtă ploia măruntă ce că
dea; aci, începând pldia^orențială, landoul 
a fost închis.

Când a apărut cortegiul, la vederea 
familiei regale mulțimea isbucni în urale, 
cari abia s’au potolit după-ce steagurile 
s’au oprit lângă chioșcul regal alături de 
Rege. O minunată impresie a făcut, vede
rea pentru întâia-dră în public a principelui 
Carol îmbrăcat în uniforma școlei fiilor de 
militari. La ivirea fie-cărui drapel, princi
pele Carol îl fixa salutând.

Regina și principesa Maria au stat 
tot timpul în picidre, avend în mijlocul 
lor pe principele Carol. Abia spre sfâr
șitul defilării, Regina a stat jos și a 
luat pe principele Carol în brațe, căutând 
a-I învălui și a-1 încăldi.

Principele moștenitor Ferdinand se 
afla în fruntea divisiei a IV-a și cu totă 
pldia, ce urma să cadă, el refusă a lua 
măcar o manta pe umeri. Generalii, ata- 
șații militari străini stau neclintiți pe loc.

Atitudinea soldaților a fost de ad
mirat. Deși din zorile dilei soldații stăteau 
sub încordare, totuși între orele 1 și 2 ei 
defileză în mijlocul potopului de sus cu 
vigdre și prestanță uimitore.

După defilare, Regina, principesa Ma
ria și micii principi s’au reîntors cu tră
sura la palat, er Regele și principele Fer
dinand au continuat tot drumul pănă la 
curtea Palatului. Aici Regele a presidat 
înălțătdrea solemnitate a depunerei vechi
lor drapele în sala tronului.

*

Batalionul „Regina Elisabeta“. Din 
incidentul sărbării jubileului independen
ței, Regele a decis, ca. batalionul 2 de vâ
nători, care după o luptă crâncenă a in
trat în diua de 30 Aug. 1877 în reduta 
Grivița, să porte numele „Regina Eli
sabeta11.

„Spitalul militar Regina Elisabetau. 
In amintirea ostenelelor depuse de M. S. 
Regina în alinarea suferințelor răniților și 
bolnavilor în resboiul de independență, 
Regele a dispus, ca spitalul militar cen
tral să porte numele de ^Spitalul militar 
Regina Elisabetau.

Principele Carol a fost înscris tot din 
ordin regal, pe <jiua de 10 Maiă, în ca
drele școlei fiilor de militari din Iași.
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Ordin de di.
Pe diua de 10 Maiu Regele Carol a 

dat un ordin de di pe armată. Ordinul e 
introdus prin frumdse cuvinte la adresa 
armatei. Din inspecții, din relațiile cu cor
purile oficeresci și din manevre, Regele 
s’a încredințat „că s’a muncit, că s’au fă
cut progrese neîndoiose, și că armata este 
pregătită pentru momentul când țera va 
avă erășî nevoie de densa". Drept semn 
de recunoscință dă armatei următorele di
rective :

Conducerea răsboielor și luptelor mo
deme se întemeiază pe instrucția indivi
duală a ofițerilor, a gradelor inferiore, a 
soldaților, precum și pe hotărîrea și ini
țiativa conducătorilor de trupă.

Pentru a lucra în acestă direcțiune, 
am hotărît a-se da de acum înainte co
mandanților de unități, responsabili de for
marea inferiorilor încredințați lor—adică în 
general șefilor de corp de orî-ce armă, și 
în special comandanților de companii, de 
escadron și de baterie—libertatea în ale
gerea mijlocelor pentru instrucția și edu
cația teorică și practică a trupei, ce stă 
sub comanda lor, fixându-se numai princi
piile de urmat și termenele periodelor de 
instrucție.

Cel mai bun corp de infanterie va fi 
acela care, după mai multe dile de marș, 
va rămâne neslăbitj în puterea sa; care 
se va desfășura mai repede; care se va 
arăta mai cu dibăcie în luptă; care va fi 
cel mai bun la tragere.

Cel mai bun corp de cavalerie va fi 
acela, care se va obiclnui a străbate dis
tanțe mari, ajungând la destinație cu caii 
în stare de a întră în luptă; care va fi 
format mai mulțfl călăreți deștepțî pen
tru serviciul de reeunoscere și de cercetare.

Cel mai bun corp de artilerie va fi 
acela, care se va mișca cu mai mare repe
ziciune, care va observa mai exact și va 
trage cu totă precisiunea.

Datoria trupelor technice va fi de a 
rămâne la curent cu tăte inovațiunile 
moderne.

Comandanții de corp de armată, de 
divizie și de brigadă vor da cea mai mare 
importanță serviciului de tragere și vor 
veghea, ca el să ocupe trupele în tot cur
sul anului, ierna ca și vara. La diferitele și 
desele lor inspecțiunl, ei se vor convinge 
mai cu semă de resultatele instrucției prac
tice pe câmp și de modul cum comandanții 
de unități mai mici instruesc și conduc tru
pele lor. Ei se vor încredința de aprope 
despre mersul exercițiilor și marșurilor și 
deținuta ofițerilor la exerciții, la presen- 
tare și la paradă, despre progresul adminis
trației și a cunoștințele sciențifice și te
oretice.

Cer dela toți ofițerii cunoștințe pro
funde și solide, depărtate de superficialitate.

2. Disciplina este temelia armatei. Ea 
se razimă de dreptate, pe nepărtinire, pe 
iubirea și încrederea reciprocă a superio
rilor și a inferiorilor, pe arta de a porunci 
clar și cu chibzuială. Să se escludă der 
ideea, că severitatea aspră pote ajunge la 
adevărată disciplină.

Doresc, prin urmare, ca, în aplicarea 
pedepselor disciplinare la oficeri și la trupă, 
să se aibă în vedere următorele principii:

Pedepsă se nu fie răsbunătore, ci 
îndreptătăre;

Fie-care greșelă să fie pedepsită nu
mai cu o singură pedepsă, morală ori 
materială;

Se va ave tot-dâuna în vedere ca
racterul acelui, care se pedepsesce și îm
prejurările cari au dat nascere greșelei;

La cașuri neînsemnate și la acei, cari 
nu au avut încă nici o pedepsă, se va 
începe cu pedepse mici;

Se va pune o deosebită băgare de 
semă în aplicarea pedepselor ofițerilor, 
având în vedere posițiunea lor socială și 
prestigiul lor milităresc.

Doresc ca lovirea să dispară în fine 
cu desăvîrșire din armata Mea.

Acest ordin de di se va da la cunos- 
cința tuturor trupelor și comandamentelor...

0 inițiativă patriotică.
Sub acest titlu „Cronica*  din Bucu- 

resci dela 12 Maiu st. v. aduce la cunoș
tința publică una din cele mai frumose 
și nobile inițiative, în scop de a veni în 
ajutorul țării. Etă ce comunică numita 
foie :

*) Bernard Lazare liber seine Erfahrangen 
in Rumanian11 — „P. L.“ Vineri 23 Maid.

Aflăm dela societatea agrară, că 
președintele seu d. Sava Șomănescu a 
propus membrilor acestei societăți, 
ca se facă în numele acestui așeză

mânt un apel cătră marii proprie
tari rurali români, spre a veni în aju
torul țerei pentru acoperirea împru
mutului de 175 milione.

D-l Șomănescu se înscrise cel 
dintâiu cu suma de 500,000 lei (cinci 
sute mii lei) în capul listei.

Propunerea sa a fost primită cu 
aplause unanime.

Pilele acestea se va răspândi 
apelul în totă țera.

Și nimic mai practic și mai pa
triotic ca acest plan.

Avem în totă țera peste 13,000 
proprietari mari rurali.

Decă fie-care din acești mari 
proprietari ar subscrie numai câte 
5,000 lei pentru acoperirea împru
mutului, am ave cifra de 65 mi
lione numai dela marea proprietate 
rurală.

Marii noștri industriași, bancheri 
și capitaliști ai orașelor, ar pute 
forte ușor se subscrie restul de 110 
milione, ca să acopere cu desăvârșire 
datoria

Cu acest chip, țera ar dovedi 
cu prisosință puterea sa de vieță, 
creditul seu ar rămâne neclintit, lă
comia atâtor speculatori ar fi îndrep
tată în alta parte, și cel puțin ces- 
tiunea conversiunei acestei datorii 
n’ar mai pute s’o exploateze cu 
atâta răutate și amenințări pentru 
țâră o parte din pressa internațio
nală plătită, pentru a storce dela noi 
tot felul de concesiuni.

Parastas pentru Eugeniu de 
Mocsonyi.

JToeni (Torontal), 25 Maiu n. 1902.
Stimate Domnule Redactor!

Aniversarea dilei, de când neinildsa 
morte a răpit din mijlocul iubiților săi ră
mași neconsolabili, pe decedatul de pie 
memorie Eugeniu de Mocsonyi, s’a Ser
bat printr’un parastas solemn, celebrat la 
disposițiunile obidatei familii în mausoleul 
pompos din morminții comunei nostre.

La actul jăluitor au participat mai 
toți locuitorii, fără deosebire de confesiune, 
în semn de reverință și pietate față de 
memoria ilustrului decedat, iubit de toți 
câți au fost norocoși a-1 cunosce și stima 
în vieță. Jale adâncă simte inima nostră, 
când, privind în suteranul falnicului mau
soleu al familiei, vedem indicat cu litere 
aurite pe lespedi reci de marmoră, locul 
unde iluștrii bărbați — fala și decorul bi
sericii și națiunei — dorm unul lângă al
tul somnul de veci, lângă tulpina din care 
au odrăslit.

Cu cea mai profundă venerațiune, 
evlavie și pietate îșj plecă privitorul ca
pul său la reflexul umbrei, unde dece- 
dații membrii din familie, cari și aici 
simboliseză armonia și iubirea evangelică, 
ce i-a caracterisat în vieță, dorm ca frații, 
îmbrățișați pe sînul dulce de mamă. Idee 
genială ca concepție și esecutare, înfăți- 
șeză privitorului locul de repaus vecinie 
al scumpilor noștri bărbați. Nici cel mai 
renumit pictor nu putea modela mai fidel 
și mai armonios, decât acest monument 
măreț — pietatea nețărmurită cătră cre
dința bisericii străbune, contopită cu ade
vărata iubire creștinescă.

Simbolul iubirii evangelice represen- 
tat în acest monument, ne arată, că sunt 
deșertăciuni tote cele omenesc!. Câte nu 
rămân după morte ! au nu rămâne bogă
ția, nici căletoresce împreună mărirea, ci 
numai faptele frumose purcese din iubire 
nobilă îl însoțesc pe om și dincolo de 
mormânt, asigurându-i aici pe pământ ne
murirea, și dincolo veselie vecinică în lo
cașurile celor aleși și plăcuți lui Dumnedeu.

In decursul parastasului s’au împăr
țit celor de față mulțime de făclii, eră 
la finea ceremoniilor rituale s’a dat popo
rului adunat cu mic și mare în curtea ca
pelei pomana obicinuită.

Corul plugarilor din loc acântat me
lodios cântările funebrele și la finea pa

rastasului parochul local a ținut o cuvân
tare petrundătore, învățând poporul a stima 
și iubi pe binefăcătorii neamului nostru în 
ori ce împrejurări, nutrind aceste simță
minte în semn de recunoscință și mulță- 
mită pentru jertfele, ce au făcut și fac 
necontenit acești binefăcători ai poporului 
român.

Devotatul nostru preot și-a încheiat 
cuvântarea sa instructivă cu cuvintele: 
„Binecuvântată și, neperitore să fie din 
neam în neam memoria decedatului nos
tru binefăcător Eugeniu de Mocsonyi. 
Amin!“

Mulțămindu-vă pentru ospitalitate, Vă 
salută cu distinsă stimă

Abonenlul.

Bernard Lazare despre România.
Mercur! dimineța a plecat jupanul 

Lazăr din București, Joi și-a destăinuit 
durerile jupanului Max Falk dela „Pester 
Lloyd" din Budapesta, er Vineri dimineța 
„P. L.“ publică jeremiadele și amenință
rile jupânului Lazăr în următdrele :*)

înainte de asta cu trei săptămâni 
am plecat din Paris, ca să studiez din 
propria vedere raporturile economice și 
sociale ale locuitorilor evrei din Galiția 
și România. Acest lucru are pentru mine 
și cred, că pentru ori-care Frances (!), ba 
chiar pentru ori-care europen din Apus, 
un dublu interes. Primul punct de vedere 
este acela al umanității. Cetim și audim 
despre o massă de omeni, aglomerată în 
orașe strimte, care este dată pradă celei mai 
mari miserii fisice și spirituale. Cetim des
pre o asuprire (?) continuă, de prigoniri 
politice, cărora sunt espuse aceste crea
turi vrednice de compătimire. La începu
tul secolului XX, după o sută de ani și 
mai bine dela revoluțiunea francesă, acesta 
este o apariție paradoxală și omul cugetă
tor trebue să se întrebe, cari sunt cău
șele acestei apariții și pe ce cale s’ar 
pute pune capăt acestui rău, care sfideză 
tote resultatele umanității moderne (!). Al 
doilea punct de vedere fu, că acest pro
letariat evreesc este alungat de miserie 
din locuința sa și aruncat în lumea largă, 
ducând în țări străine nu numai miseria 
sa, ci și modestele sale pretensiuni. Este 
prin urmare o cestiune a salarelor munci
torilor, va să dică o cestiune modernă 
sociologică în același timp.

După-ce amintesce petrecerea sa în 
Galiția, spune, că din Cernăuți a plecat 
la Iași. Aici fu urmărit necontenit de trei 
detectivi ai poliției române. Espune espe- 
riențele făcute în Iași, miseria Jidovilor 
de acolo, apoi spune, că la poporul ro
mân n’a găsit nici urmă de antisemitism. 
Dela Iași s’a dus la București, unde se 
adunase mii de Evrei în jurul hotelului, 
plângând, frângendu-și manile și strigând: 
„N’avem ce lucra, în fie-care moment pu
tem fi espulsați. Ne lasă să perim de 
fome, nu ne dau de lucru, ne alungă din 
țera, unde ne-a stat leagănul și unde sunt 
înmormântați părinții noștri". Lazăr spune, 
că a visitat școlele și spitalele, s’a dus în 
cartierul jidovesc din casă în casă. Auto
ritățile române însă, spune Lazar, se uitau 
la mine cu ochi ponciși și eu ca străin am 
trebuit se aflu, că autoritățile române nu 
numai că nu respecteză drepturile omului 
la propriii săi Evrei, der nu respecteză 
nici dreptul de ospe față cu un European 
străin (!)

In prima di a sosirei mele, s'au îm
părțit pe strade foi volante, al căror con
ținut era îndreptat contra persdnei mele 
și a activității mele. Am adus cu mine o 
asemenea foie. Este agitația cea mai mi- 
serabilă, ce a fost tipărită vr’odată. Pam
fletul era semnat de: Studenții universi
tari români. In acesta mulțimea este con
vocată la un meeting de protestare și 
decă va trebui, să mă împedece chiar și 
cu forța, de a asista la o conferență con
vocată pe acea di în cestiunea evreescă. 
Martori oculari m’au asigurat, că acest mi- 
serabil pamflet fu răspândit de cătră poli
țiști în uniformă; studenții universitari 
și-au împrumutat numai numele.

Jupanul Lazăr povestesce mai de
parte coreligionarului său dela „P. Ll.“. 
că fiind Ia prând la un cunoscut al său, 
i-s’au presentat doi trimiși ai supremei au
torități, esprimându-șl dorința, să nu asiste 
la conferență convocată pe acea <Ji. hi 
primul moment am rămas uimit asupra 
acestei dorințe. Cum? Studenții români 
din Paris pot să țină acolo în totă liber
tatea conferențe, ale căror hotărîri sunt 
îndreptate de esemplu contra Ungariei, și 

nu sunt supărațl de nimeni. Er eu ca 
Frances (??) să nu pot ave același drept 
în București? Cu tăte acestea, spune La
zar, fiind ospe, n’a putut să ia răspunde
rea pentru o eventuală vărsare de sânge, 
și a cedat. Decă însă ar fi fost locuitor 
stabil în România și ar fi putut lua res
ponsabilitatea pentru urmări, nici o putere 
pămentescă nu l’ar fi putut împiedeca de 
a nu se presenta la conferență. „Calitatea 
mea de străin m’a forțat să absentez dela 
conferență. Am promis așa-der în spe
ranța, că autoritățile vor fi mulțumite și 
nu mă vor mai supăra. S’a întâmplat însă 
alt-fel :

In fața casei amicului unde eram 
ospe, se adunase erăși mulțimea Evreilor 
prigoniți. Ca să nu provoc gălăgie, părăsii 
casa printr’o portiță laterală și mă duseiu 
la hotel. Acolo aflai următorele : Studenții 
și-au ținut într’aceea meetingul de protes
tare, unde s’a haranguat plebea contra 
mea, ca să vină la hotelul unde eram. 
Așa’.departe însă n’a lăsat poliția să ajungă 
lucrurile. Autoritatea și-a tras semă, că 
are să porte o grea răspundere pentru si
guranța mea. Polițiștii din București au 
împărțit, ce e drept, foile volante contra 
mea, însă la gândul, că plebea ațîțată de 
dânșii ar pute să-mi facă vr’un rău, totuși 
s’a cutremurat. Nu se pote maltrata nepe
depsit un cetățen al republice! francese: 
acesta și-o vor fi dis autoritățile româ
nești in ultimul moment. Așa a venit gen- 
darmeria și a închis strada, în care se afla 
hotelul meu și mulțimea lărmuitore a tre
buit să se retragă fire. ispravă. Insă pen
tru a face totuși ceva pentru sfânta causă, 
domnii studențî s’au îndreptat spre cartie
rul evreesc, ducând cu sine mulțimea, și 
au jefuit (Minciună!) magazinele evreesc!, 
ca să nu rămână totuși diua perdută.

Cunoscând situația și înțelegând, că 
călătoria mea de studii ar pute provoca 
și mai multe dureri și asupriri bieților 
Evrei hărțuit! și prigoniți (?), m’ain decis 
să plec. La vestea plecării mele mulțimea 
Evreilor lipsiți de ajutor era adunată pe 
strădi. Erau deci de mii adunați și cu la- 
crămile în ochi îmi făceau semne de adio. 
Am plecat.

Jupanul Lazare încheie așa :
„Acuma sunt ărăși de câte-va ore în 

Budapesta, capitala unei libere și mărețe 
țări, și cu groză mă gândesc la pățaniile, 
cari m’au surprins în România pe neaș
teptate. Firesce, că nu voiu lăsa lucrurile 
intru atâta, și în Paris îmi voiu sci a- 
firma drepturile și datoriile de cetățen fran- 
ces. Ministrul nostru de esterne, d-l Del- 
casse, va fi înștiințat de mine, cum este 
tratat în România un strein, în a cărui 
țeră Românii se bucură de fot sprijinul le
gal și cum cuteză în România se aplice au
toritățile dreptul internațional. In Buda
pesta totul a cădutde pe pieptul meu ca un 
coșmar, aici respir eu liber, în acestră fru
moșii Ungarie, unde domnesce libertatea, 
egalitatea și frățietatea (!) și unde străinul 
este primit cu aceeași ospitalitate, pe care 
noi în patria nostră francesă o acordăm 
ori cui din inimă.u

Cine a demonstrat?
In numărul de Joi al foiei nostre am 

fost făcut unele observațiuni la suspițio- 
nările ridicole, ce le-a ridicat foia locală 
maghiară în afacerea cu cununa depusă 
pe monumentul poetului Andreiu Mure- 
șianu.

„BrassoiLapok" reproduce în întregime 
tote observările nostre, adăugând din par
ted următorele:

„Una dintre principalele tendințe ale 
diarului nostru este, să scrie numai ce este 
adevărat, din care causă nu numai, că nu 
ne supărăm, der din contră ne bucurăm, 
decă cine-va ne îndrepteză erorea, și cu 
plăcere ascultăm părerea contrară. Etă de 
ce am reprodus în întregime articolul de 
mai sus al „Gazetei" și dăm prilegiu ce
titorilor noștri, să cunoscă punctul de ve
dere al „Gazetei."

„Regretăm, că articolul „Gazetei1* nu 
desminte scirea adusă de noi despre 
demonstrația din cestiune, din contră 
o confirmă în parte, când admite, că 
între copiii nevrîstnici demonstranți s’au 
amestecat și câți-va elevi, și numai contra 
suspectării „elevilor valahi" face obiecțiuni, 
din ceea-ce resultă, că trebue să se fi în
tâmplat ceva și anume un lucru, pe care 
„Gazeta" n’ar dori să-l vadă scris pe con
tul elevilor. Nici acela nu este argument, 
că ar trebui să se facă cercetare contra 
polițiștilor provocători, ba din contră este 
o dovadă, că s’a petrecut în adevăr un 
lucru oprit, a cărui causă însă noi o gă
sim în aședarea panglicei în colorile roșu- 
galben-albastru, er „Gazeta" în lipsa de 
tactică a polițiștilor. Ar fi fost o comba



Nr. 106-1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

tere mai eficace, decă „Gazeta" ar fi spus 
de-adreptul, cine a pus cununa pe monu
ment și cu ce scop, și decă ar fi arătat, că 
a fost departe scopul de a demonstra.

„Dealtminterî cercetarea va scdte la 
ivelă adevărul și decă se va dovedi, că 
pretinsa demonstrație este neadeverată, noi 
vom fi aceia, carî ne vom bucura mai 
mult. — “

Nu voim se cercetăm, decă în ade
văr „Br. L.“ — cum dice, —• s’a nisuit în 
tot-deuna se scrie adevărul. Luăm însă cu 
plăcere la cunoscință buna intențiune, ce 
o manifestă de astă-dată în direcțiunea 
acesta, din care causă răspundem și noi 
cu aceeași prevenire, reproducând în în
tregul lor observările, ce ni-le face fdia 
maghiară.

Vedem, cu părere de rău, că cu totă 
aparenta moderațiune^ „Br. L.“ nu-și pa- 
răsesce tactica sa de suspiționare, și mai 
direct, mai printre rânduri a-ne insinua, 
că în tăcere am admite, că s’a întâmplat 
o demonstrație, nu lucru oprit deci, însă 
n’am voi s’o spunem pe față, ci ne-am 
mărgini a arunca tote în spatele polițiștilor.

Suspiționarea, ce o implică observă
rile foiei maghiare, că „Gazeta" ar fi oco
lit de a desminți de-a dreptul și fără în- 
cunjur esistența demonstrațiunei, n’are ab
solut nici un temeiu. Noi n’am simțit tre
buința de a desminți acâsta, dedre-ce n’am 
admis nici un moment, că fie din partea 
publicului seu a copiilor adunați, s’a fă
cut vr’o demonstrație antimaghiară când 
polițiștii, cu alaifi în diua mare, au călcat 
cimiteriul și au conturbat liniștea mor
mântului poetului nostru.

Noi am dis, că decă s’a făcut vr’o 
demonstratiune, acesta s’a făcut numai de 
cătră organele sigurănței publice prin pro
cedarea lor fără tact. N’am admis prin- 
tr’asta nici decum, că ei ar fi fost în drept 
de a-se atinge de acea cunună de pe mor
mânt, seu. că vr’o lege, ori vr’o ordonanță 
seu obiceiurile omenilor civilisați și umani 
li-ar permite așa ceva.

Dinpotrivă — privind faptul în sine, 
că polițiștii, după chibzuirea seu după ins
trucțiunile lor, nu s’au sfiit de a vîna după 
pantlicele roșii-galbene-vinete chiar prin 
cimiter, — am dis, că au procedat în mod 
crud și provocator și s’au dejageat de 
presupusa, ori impusa lor chiămare într’un 
mod demonstrativ față cu publicul trecă
tor, a căruia aglomerare au acusat’o ei 
înșiși.

După noi nu s’a întâmplat der alta, 
decât o repețire a cașului de violare a senti
mentului pios prin procederea fără tact și 
brutală a polițiștilor, care nu se pote scrie, 
decât numai pe contul acestora.SOIRILE DILEI.

-- 13 (26) Maiă.

Comandantul bnr Iooste cătră „Ga
zeta Transilvaniei". Primim din Orăștie 
următorea cartă poștală ilustrată cu por
tretul comandantului bur looste:

Orăștie, 23 Maiil 1902.
Prin acesta Ve transmit mulțu

mită mea cea mai intimă pentru spriji
nirea causei nostre. Sunt vesel, că intr'o 
di voiu pute istorisi poporului meu, că și 
Românii au avut simpatii pentru causa 
bună.
Cu salutări cordiale din partea Burilor, 

ss. looste.

Mdrtea monnchului Cosma. In darea 
ndstră de semă, cu privire la defilarea 
trupelor din Bucuresci, am spus, că a de
filat și un proet, care luase parte la răs- 
boiul din 1877 și al cărui piept era plin 
de decorații. Acel preot a riiurit a doua 
di după defilare. Etă amănuntele asupra 
acestui preot, după „Universul" din Bucu- 
iresci:

Cosma Iorgu, -în 1877, era un tînăr 
în vârstă de 24 ani. In vremea aceea oș- 
tile românescl treceau Dunărea pe câm
piile Bulgariei, ca se răscumpere cu pre
țul sângelui independența țării. Printre 
cei dintâiii, carî intrară în foc, a fost ser
gentul Cosma Iorgu, din regim. 10 doro
banți. Cosma s’a bătut cu Turcii și a des

fășurat un eroism neîntrecut, care a pus 
în admirare pe șefii săi și pe însuși Re
gele. Pe câmpul de luptă, pieptul lui 
Cosma Iorgu a fost umplut de decorații.

După terminarea răsboiului și după 
ce-șî vedîi visul cu ochii, Cosma se re
trase din armată cu corpul ciuruit de 
glonțe. Și vitezul soldat, părăsind casarma, 
se făcu călugăr la mănăstirea Ciolanu, din 
jud. Buzău. Pentru diua de 10 Maifi, ani
versarea de 25 anî dela independența Ro
mâniei, venise ca să defileze și acest ve
teran. El a trecut mândru, majestos, prin 
fața Marelui Căpitan, care odiniără îl con
dusese la Plevna și Vidin. Der, în diua de 
10 Maiu fusese plăie torențială și vetera
nul, în vârstă de 50 anî, stătu de dimineța 
și pănă la 2 după amiacjli în mijlocul plouei, 
care-1 udase pană la piele. Sera, neavând 
unde se se culce, fu primit la Asilul să
racilor, er dimineța, la cesurile 4, încetă 
din vieță. Vitezul soldat de odinidră pro
babil va fi înmormântat pe cheltuela 
țării.

Sfinț’rea drapelului regimentului 
51 din Clușiu. In adunarea municipală a 
orașului Clușiu Dr. Deak Albert a făcut 
propunerea dilele acestea, ca represen- 
tanța orășenescă să nu participe la so
lemnitățile sfințirei drapelului, pe cât timp 
emblema de pe acest drapel „conține o in
sultă la adresa statului maghiar". — Con
siliul a făcut propunerea, ca se se aștepte 
răspunsul ministrului-președinte la inter
pelația, ce i-s’a adresat în acestă cestiune. 
Propunerea din urmă a fost primită.

„Antisemitism în jurul cadavre
lor". ,,M. Szd" aduce soirea, că mai multe 
sute de studențî dela facultatea de medi
cină din Bucurescî au înaintat un memo
riu decanului facultății, cerând ca să fie 
interdis studenților în medicină evrei, de-a 
coopera la disecțiunea cadavrelor creștini
lor. Ceea-ce este însă mai curios, adaugă 
Rarul maghiar, că decanul a luat în con
siderare memoriul și l’a înaintat senatului 
universitar. Am vre se seim — încheie 
„M. Szd" —în al cui nume vorbesc stu
denții românî: în numele cadavrelor, seu 
în numele sciinței ?"—Noi credem, că stu
denții românî nu cer alta, decât reciproci
tate, deore-ce este schit, că cadavrele Evrei
lor nu este permis a fi supuse disecțitinei 
din partea medicilor creștini. Quad uni 
justum alieri aequum.

Adevărat se fie? Sub acest titlu 
ne-am esprimat mai dăunădî îndoiala 
asupra dărilor de semă ale diarelor'ungu- 
rescî despre o pretinsă înfrățire a profe
sorilor escursioniștî din Ungaria-de-Sud cu 
profesorii liceului „Traian" din Turnu- 
Severin. Scirea foilor ungurescî o vedem 
însă confirmată prin corespondența dela 
10 Maifi a Rarului „Universul" din Bucu
rescî. Din acestă corespondență vedem, 
că „la eșirea din grădină, îi primi fanfara 
liceului „Traian" cu marșul lui „Rako- 
czifâ. Apoi mai vedem, că batalionul ele
vilor liceulu „Traian" a defilat înaintea 
escursioniștilor. La visitarea liceului, in
trând în sala de musică corală, elevii au 
intonat cântece, în altă sală orchestra i-a 
primit erășî cu nisce cântece. S’a făcut 
gimnastică. Prefectul Igiroșanu oferi es
cursioniștilor un banchet (70 tacâmuri), la 
care s’au pronunțat mai multe toasturî. 
Relevăm din acesta toastul directorului 
Armașu, care a spus, că „doresce o în
frățire cu Ungurii pe teren cultural" (I). Pro
fesorul Gostescu (fost director) spune, „că 
ar dori ca Românii se fie inspirați de pa
triotismul Ungurilor" (1). Banchetul a durat 
pănă la 6rele 2 ndptea. — Ce o mai vre 
se însemne și asta!

D-i Gheorglie Dușoiu, fiiul cunoscu
tului comerciant din Brașov, d. 1. Dușoiu, și-a 
terminat studiile la politechnicul din Stutt
gart și luând diploma de architect, s’a sta
bilit în acel oraș, pentru a face practică. 
Sciind, cât sunt de rarî architecții diplo
mat! în rândurilor Românilor, ne bucu
răm, că un fiiu al Brașovului a reușit a-se 
cualifica în acestă branșă. D-l Gh. Dușoiu 
este în etate de 26 anî.

Ajutdre pentru meseriași. Din „fun- 
dațiunea Vanceană" (Blașiu) se escrie con
curs pentru dobândirea a 6 ajutore pe 
anul curent. Și anume: 1 ajutor de 1.20 
cor., care se va conferi unui sodal, care 
se face măiestru; 1 ajutor de S0 cor.,pen
tru un învățăcel, care se face sodal; 3 
ajutdre de câte 40 cor. și 1 de 13 cor. 
33 banî pentru învățăceii de meserii. Su- 
plicele provădute cu recerutele docu
mente : atestat de botez, că sunt fii ar- 
chidiecesei gr.-cat. de Alba-Iulia, eventual 
rudenii cu metrop. Dr. Vancea, contract 
dela respectivul măiestru, atestat dela pa- 
roch, că iau parte la catechisare și-șî îm
plinesc datorințele de creștini. Terminul 
concursului e 20 Iunie n.

Ca urmare a vremei nefovabile, ce 
domnesce în timpul din urmă, se semna- 
leză stagnarea esportului de cereale, pen- 
tru-că cei se măi aveau reserve, nu le vend, 
ci le păstreză pentru cașul când s’ar întâmpla 
să fie o recoltă prdstă. Se mai observă o 
stagnație și la morile cu vapor, dintre cari 
mai multe au concediat numeroși lu
crători.

„Emke". Erî, Duminecă, s’a ținut în 
Clușiu a XVIII-a adnnare generală a so
cietății culturale maghiare din Ardeal 
(Emke) sub președința contelui Beldi 
Akos.

Șaliul Persiei la Roma. Dilele aces
tea șahul Persiei a făcut o visită regelui 
Italiei. Șahul avea de gând a visita și pe 
Papa, însă i-s’a pus condițiunea, de-a pleca 
la Vatican dela legațiunea Belgiei și nu 
dela Quirinal. Șahul nevoind se primescă 
acestă condițiune, a renunțat de-a mai vi
sita pe Papa.

O întrunire a chelnerilor. Vinerî 
la ora 1 după miedul nopții a avut loc 
o întrunire a chelnerilor în salonul de 
sticlă dela otelul „Pomul verde". Preșe
dinte era d-l Schimdt, antreprenorul dela 
cafeneaua Redutei și Casa de tir. A vor
bit delegatul societății generale a chelne
rilor Kalmar Fabian din Budapesta, în
demnând pe cei presențî a-se înscrie la 
numita societate, pentru a-se pute bucura 
la cașuri de neputință de pensie. S’au fă
cut multe înscrieri.

Vagone directe între Brașov și 
Sibiiu. Direcțiunea căilor ferate ungare a, 
pus în circulație la trenurile personale 
dintre Brașov și Sibiiu câte un vagon di
rect, așa că pasagerii nu vor fi nevoițî a 
schimba trenul la Copșa-mică. Acest va
gon este anexat trenului, ce plecă din 
Brașov sera la 7 și 48, er din Sibiiu sera 
la 10 și 30. Vagonul direct este de cl 1 
și II și circularea lui este întrudusă nu
mai de probă.

Bilete cu prețuri reduse la Tuș- 
nad. Dela 1 Maiu și pănă lă 1 Septemvrie 
în tote Duminecile și sărbătorile se dau 
bilete tour-retour cu prețuri reduse din 
Brașov la băile din Tușnad, valabile pen
tru două dile. Prețul acestor bilete tour- 
retour este: cl. I 7 cor. 20 b., cl. II 4 cor. 
60 b., cl. III 2 cor. 80 b. și se pot scote 
la biuroul de bilete orășenesc..

Un martor ocular despre catastrofa 
din Martini ca.

S’a aflat un martor ocular, care a 
vădut catastrofa din insula Martinica. El 
este un cârmacii! de barcă italian cu nu
mele Giovanni Prudent. Scăparea lui se pote 
considera drept o minune. In momentul 
erupțiunei vulcanului Pelee, el se afla pe 
mare. Etă cum espune el teribila catas
trofă :

„Mai întâiu am audit o detunătură teri
bilă, încât se părea că lumea întregă se 
prăbușesce. Spăimântatam privit spre firma
ment și am vădut atuncî, că din vîrful vul
canului isbucnesce o colonă grosă de fum, 
care apoi c’o celeritate nebună se apropia 
de oraș și port, urmată de un vifor arză
tor și năbușitor. Peste câte-va momente 
de-asupra ndstră fumega cuptorul infer
nului. Ceea-ce umplea atmosfera, nu era 
fum, ci gazuri puturdse axfiixiante. Din 

întunecimea adâncă ne deșteptă de-oda(ă 
o lumină orbitdre: de-asupra capului nos
tru se afla uriașa colonă de foc. Abia 
ne-am întors ochii dela vederea acestui 
înfiorător spectacol, și etă că și pe pământ 
totul era în flăcări, cu oraș tot. In timp 
de 3 minute totul s’a sfârșit-, der și peste 
o oră am ve<jut cum singuratici individî 
fugeau (în tote părțile, căutând scăpare. 
Cei-ce nu s’au înecat de gazuri, au fost 
nimiciți prin foc. Trei ore întregi a 
ars orașul, apoi orî-ce glas de ființă viețuitd- 
re a amuțit și numai urletul vulcanului, 
sgomotul produs de căderea blocurilor de 
pietri și sfârâitul mărei clocotitore se mai 
putea audi. A doua di aerul era mai curat, 
s’a liniștit și sgomotuljluptelor elementelor 
naturei și Pelee pufăia liniștit ca și când 
nimic nu s’ar fi întâmplat. Numai tăcerea 
mormentală mai trăda, că în locul orașului 
înfloritor și plin de viăță, se află acum un 
îngrozitor mormânt."

*

Din Fort-de France se telegrafeză, că 
lava continuă să ucidă mulțî omeni. Gran- 
Riviere e încojurat de lavă înfocată. Po- 
pulațiunea] se( află" în imposibilitate de 
a fugi. Este cu neputință să i-se dea aju
tor. Omenii strigă desperați după scăpare. 
Nimeni înse nu se pdte apropia de loca
litățile primejduite și flluviul de lavă se 
lărgesce într’una.ULTIME SCIR1.

Berlin, 25 Maiu. „Kolnische Zei- 
tung publică un articol elogios la 
adresa României din inciddntul ser
bării independenței. Marele (Rar face 
istoricul țerii enumerând marile me
rite ale Regelui Carol în opera re- 
nascerei României, care pote sS fie 
mândră de calea, ce a străbătut. 
A4i România are o posițiune sti
mată în concertul poporelor.

Paris, 25 Maifi. „Figaro" e in
format, că miniștrii de esterne Lams- 
dorf și Delcasse și-au făcut asigurări 
mutuale, că Francia și Rusia vor 
comunica între sine la tote ocasiu- 
nile, ca se profite în folos propriu 
de cestiunile, ce se ivesce pe orison- 
tul politic.

Colonia, 25 Maifi. Lui „Kfiln. 
Ztg. “ i-se anunță din Londra, că la 
consfătuirile din Pretoria, minorita
tea bură a dovedit o obstinație atât 
de mare, încât numai liniștei păs
trate de Kitchener este a-se mulțumi, 
că tratările n’au fost zădărnicite.

Londra, 25 Maifi. fiarele oficiose 
scriu, că guvernul a trimis Burilor 
un ultimat, în care își susține tote 
pretensiunile și nu e învoit a face 
decât concesiuni laterale. In cercu
rile bine informate s’a răspândit svo- 
nul, că Burii ar primit ultimatul.

Diverse.
Mașină de plouat. Din Japonia i-se 

vestesce unei foi franoese o soire intere
santă. Intr’o localitate de acolo se fac es- 
periențe cu o mașină de plouat și încă cu 
resultat favorabil.

Mașina acâsta adună cantitate mare 
de electricitate din care apoi se conduc 
prin aer curenți electrici. Aceștia ajută la 
formarea de nori. E interesant, că efectul 
abia a doua di se manifestă. După espe- 
riențele făcute, de câte-orl aR a funcțio
nat mașina, mâne a plouat, der numai pe 
un teritoriu de câțl-va chilometri pătrațl. 
Și chiar acestă împrejurare dovedesce, că 
ploia n’a venit din întâmplare, ci mașina 
a produs’o. Scirea e cam de necredut, dâr 
venind din Japonia cea seriosă și progre
sistă, e posibil să fie adevărat. Dâcă acestă 
nouă invențiune reușesce, de sigur, că totă 
omenirea va binecuvânta pe inventatorul 
japonez, care face ploie din nimica.

Proprietar: Dr. Aurel Hitreșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Cursul la "bursa din Viena.
din 22 Maiu. 1902

Bursa de Bucurescî

Valoră D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... f>°/o âpr.-Ocl 97.*/
„ „ Impr. 1892 . . 5 „ Ian.-Iul. 98 ‘/4
„ „ din 1893 . . . 5 n D îl 98.3/„

„ 1891 int. 6 mii. 5 „ Ajr-.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32’/, mii. 4„ lan.-lul. 854/4
„ ,, Impr. de 50 mii. 4„ n d 85.—
„ „ Impr. de 2,4 in. 1890 4 „ » D 85 y4
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ îî n 85.3/4
„ ,, Im. de 120 mii. 1894 4 85.3/4
,, „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 84.-

Oblig, de Stat (Oonv. ru-ale) 6 „ Mai-Nov. 84.—
Casei Pensiunilor ir. 300 10 D D —.—

„ comunei BucurescI ÎS',.’! 5“/n lan.-lul.
„ „ » din 1884 5 n Mai-Nov —.—
„ „ „ din 188S 5 „ Inn.-Dec. —.—

„ din 1890 5 » Mai-Nov. —
Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ Ian.-Iul. 97.—
Scris, fonciare rurale din 1810 4 >, 85.1/,

„ „ urbane Bucuresc 84.’/,
n h m • 5 „ n îi 78.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„ n îî —•—
V.fN. —

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 86.— 500 într. v. ^4—
Banca agricclă................................ 500 150 v. 2345
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 262.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 167.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 385.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 3k0 —
Soc. rom. de hârfie uit. —.— IOC
„Patria” Soc. de asig. uit.. 4 ln 100 —
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200

„ „ „ „ 2 em. u. d.O 1000 » B —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița” soc. p. f. hârtii 30 1 1000 H » —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 » B —.—
20 franci aur................................ — B n —
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 » B —.—

S c o m p t ti r i :
Banca na;, a Rom. 6“/n Paris .... 3%
Avansuri pe efecte 7 ., P tersburg . . 5%
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 3—
Londra .... 3- Belgia . . . 3-
Viena........................... 3>/2 Elveț.ia .... 3'/,

Tergul de rîmători din Steinbrucb.
Starea rîmătorilor afost la 21 

Maiti n. de 43,701 capete, la 22 Maiti 
au intrat 904 capete și au eșit 672 capete, 
rămânând la 23 Maid n. un număr de 
43,933 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 100—103 fii. tînără g r e a dela 
108-110 fii., de mijloo dela 107-109 fii. 
u ș 6 r ă dela 106—107 fii. — Serbescă: g r e a 
108—109 fii., de mijloo 107—108 fii., u ș 6 r ă 
104—106 fii. kilogramul.

Cursul losurilor private
din 22 Mai. 1902.

cump. nd«

Basilica......................
Credi .....................
Clary 40 (1. m. . .
Navig pe Dunăre. .
Inebruck ....
Krakau .... 
Laibach......................
Buda...........................
Pa’fly...........................
Crucea roșie austriacă

1910
438 —
118.•

20 10
440.—
180.—

» „
— ” »Rudo f 
Salm . . 
Salzburg. 
St. Genois 
Stanislau

ung. 
ital

«ț
7150
74 —
7 1 -

138.— 
18’).—
56.75
29 —
80.—

238 -
77.- 

264. -

81.—
76 50
76 —
74 — 

195.— 
192 —

57 75
30 —
84 —

238.20
78 — 

274.-

Trientine 4l/,°/fl 100 m, °- 
4”/„ 50 ... . 

Waldstein...........................
„ de 10 franci . .

Banca h. ung. iu/„ . . .

427.-
42.—
64.—
83 40

431.—
44.—
66 —
35.40

PSsr
1 La prea Înalta poruncă a

i

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 23 Maiu 1902

Mesura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor 61

1 H. L. Grâul cel mai frumos
1

14 80
Grâu mijlociu . . . 14 40
Grâu mai slab . . . 13 50
Grâu amestecat 11 50
Sâcară frumdsă. . . 9 80

B Sâcară mijlocia. . . 9 40
Orz frumos .... 7 80
Orz mijlociu. . . . 7 40
Ovăs frumos. . . . 6 80

B Oves mijlociu . . . 6 10
Cucuruz .................... 9 —
Mălaiu (meii!) . . . 8 10
Mazăre......................... 22 —

Linte ......................... 14 —
B Fasole......................... 9 —

B Sămânță de in . 24 —
B Sămânță de cânepă . 8 25

Cartofi......................... 1 90,
Măzăriche................... — — ■

1 kilă Carne de vită . — 96
B Carne de porc . . . 1 04:

Carne de berbece. — —:

100 kil. Său de vită prospăt . 44 "I
n Său de vită topit . . 64

Bursa de mărturi din Budapesta.
din 22 Maiu. 1902

S ă m i n ț e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

Grâu Bănățenesc . . . 
Grâu dela Tisa .... 
Grâu de Pesta . . .
Grâu de Alba resală . .
Giâu de Bâcska .... 
Grâu unguresc de nord . 
Grâu românesc ....

80
80
80
80
80
1-0
80

doln 
9.05 
9. - 
9.-

pana la
9.20.
900
9.10

Semințe vechi 
ori nouă

Soiul
duali
tatea 
per 

Hect.

Prețul per 
10C chilograme

Sficara . . .
Orz . . .
Orz . . . 
Orz . . .
Ovăs . . . 
Cucuruz . ,
Cucuruz .
Cucuruz . .
Hirișcă . .

nutrey. . 
de rachiu 
de bere .

.0—72
60—62
62—64
64—66

dela
7.15
7.05
610
5.75

pftnă la
7.25
7.15
6.20
6.—

bănățen . 
alt. soiu .

» n

75
73

• — —'

4.5C 5.-

Producte div. Soiu 1 G u s u I

dela panÂ
Săm. de trifoi1'. Luțernă ungur. 46.— 53.-1

„ transilvană a 35 —- 40.-
„ bănățenă «i 42.— 46.—
„ roșiă . . & —.— —.—

Ulei de rapifă rafinat duplu 0 
H

Ulei de in . —.— —. •
Unsâre de porc dela Pesta . (J 63.58 64.—

dela țerâ . . . 6 —• — —.—
Slănină sventată . . . 53.— 53 50
Prune . din Bosnia . . 0

n —.— —.—
Lictar . Sluvon și Serbia rl — —

din Serbia în s. R 17.50 18.—
Nuci slavon nou . . ft —.—
Gogoși. sârbesc . . . 1-1

B din Ungaria . . -- .---
Miere . ungurescl. . . 0 — .--- —.—

serbescl . . . —
Ceră brut -- .--- —
Spirt . . . Drojdiuțe de s. -- •--- —. —

gțg-r „Gazeta Transilvaniei44 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

Maiest. Sale Apost. c. șireg.

ri®
pentru scopuri comune militare filantropice.

—----- — -------------

LOTERIA acesta 
unică în Austria legal concesionată, 

conține: 17.S99câștiguri iaa bani gata------------------------
—-------------------------------- Suma de corone 449.850.

Câștigași prhficigsal 

200.000 Cordne bani gata. 
Tragerea urmeză irevocabil la 12 Iunie 1902

... ....—= Un los costă 4 corone. ........ — -
LosurI se capelă, la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

dosurile sc trimit trauco.

Dela Direcția c. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat.

Din 24 Maiu n. 1902
Renta ung. de aur 4fl/0......................120.75
Renta de corone ung. 4% ... 97 95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 . 100 50 
Ixnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/a. 100.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I.
Bonuri rurale ungare 4% • •
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 102.60 
Renta de argint austr.
Renta de hârtie austr.
Renta de aur austr. .
LosurI din 1860. . .

emis. 120.—
. . 97.60
. . 98.—
. . 201.50

. 101.60 
. 101.50
. 120.70
. 153.-

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 708.50

3

O

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 686.—
NapoleondorI.............................. 19.06
Mărci imperiale germane . . . .117.27'/2
London vista............................ 240.25
Paris vista................................... 95.30
Rente austr. 4% de corone . . . 99.50
Note italiene.......................... 93.65

Cursul pieței Brașov.
a Din 25 Maiu n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 19.- Vend. 19 04
Argint român. 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. B 19.- B 19.10
Galbeni n 11.30 77 11.40
Ruble R'isescl 75 126.— 71 127.—
Mărci germane B 58.50 r

Lire turcescl 10.72 71 —*—
Scris, fonc.Albina 5°/o 100.- 101.-

AVIS. =—
Din cauaa renovărei prăvăliei vend tote mărfurile ce 

află în mare asortiment de stofe de haine pentru 
bărbați și dame, și Covore, pânzărie, perdele, bluse,
Jupone, Umbrele etc. etc. marfă de tot nouă, cu prețuri 
scăzute.

IHiumai timp scurt! T®
Se nu întârdie nimeni âe a profita de acesta favorabilă ocas:e.

8 e

2—10.(536)

Sz. 2316-19(2.

ZZans ZETieles.
Strada V&mei nr. 13.

ukvi. ,Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirdsâg, mint teleki onyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy Popa Zamfir George vâgrehajtatonak Popa Zamfir Bucur vegre- 
hajtâst s/.envedd elleni 152 korona 50 filler tdkekoveteles 6s jărulekai 
irănti vâgrehajtâsi iigyeben a brassdi kir. torv^nyszek (a fogarasi kir. 
jârâsbirosâg) teriiletân fekvfi a gridi 176. ez tljkvben foglalt Popa Pa- 
raschiva sziil. Popa, Ozv. Comanițiu Rafira sziil. Oopa, Potecu George 
Nutza, Boer Măria s/fl. Csicsernea, Csicseroea Juon es Modorcsa Marta
szl. Popa nev6n âllo A f
324, 325 hrsz 6gesz ingtlra 330 kor: 6929 hrs*. egâsz ingtlra 26 kor.

615 77 B B IO 77 6944 „ B B 11 B

694 75 11 B 06 B 6955 „ 77 77 21 B

1047 n B 77 26 r» 6967, 6968 „ B B 31 B

1131 77 B 77 30 » 7021,7022 B B 20 B

1970, 1941 77 51 B 26 B 7033 „ 71 B 06 B

2230 r 77 77 07 B 7064 B 77 02 B

2254 77 B B 13 B 7350 „ B 77 60 B

2324/1 15 57 JJ 02 77 8272 B B 42 B

2324/3 n 51 B 02 77 8282 B 77 15 B

2427 17 n 26 77 8552 „ B B 28 B

2433,2434 71 B 77 10 B 8661 B B 18 B

2442 77 77 77 09 B 9034, 9035 „ B B 38 B

2448 n V 77 01 9207/2 „ B 71 03 B

2476 77 77 K 09 B 9200/1 B 03 B

4476/2 B V 15 B 9272/1 „ 77 B 03 7T

5045 51 n B 103 77 9474 îi 77 09 B

5045/1 7? B H 02 n 9482 „ 77 77 53 77

5045/2 B r B 09 77 10 56 B B 39 B

5313 B B 17 24 B 10174, 10297 „ 7? B 29 n

5350,5351 77 77 77 40 B 10376, 10377 „ B W 12 B

5367 B B B 12 B 10583 „ B 77 18 77*

5381/1 77 B 71 05 77 10930 7? B 18 B

5389/1 B }) B 11 B 11124,11125 „ B 17 04 B

6534 B 57 77 03 17 11133, 11134,, B 77 14' n

6571 B 77 B 02 B 11466 „ 17 7’ 04 ii

Osszesen 1248 k i r.

ezennel megâllapitott kikiâltâsi âfban elrendeite, 6s bogy a fennebb 
megjelolt mgatlanok az 1902 evi Junius ho 17-ik napjâii deleldtt 9 orakor 
Gridin megtartandu nyilvănos ârveiAsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aldl is eiadatni fognak.

Arverezni szâodekozok tartoznak az ingatianok becsârânak 10(l/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âbau jelzett ârfolyammal sză- 
mitott 6s az 1881. âvi november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban. kijclolt ovadekkepes ârtekpapirban a kikiildott 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a bâuat- 
pânznek a birosâgnâl eldleges elhelyezesârdl kiăllitott szabâlyszerii elis- 
mervânyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi mârczius ho 19 ik napjân.
A. kir. jârâsbirosâg mint tikdnvvi hatosâg.

(2 - 3.)
Schupiter,

kir. aljbiro.

ĂNUNCIURI 
(mserțhml și reclamei 

suni a se ad?*®sa  subscrisei
admârais.Sir’a.tsiyiîîî. cașul șm-

tsdicării is«ni asmncîu mai 
ifie ©tSată s© face scădemeni 
oare ©reșce cm cât publicarea 

face mai 41® •nulte-orl.

Admi istr. r Gazetei Tm-
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


