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10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari- 
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pagina 3-a o seria 20 bani.

„gazeta» iese In flăcire fii. 

AiJonameatB pentru Austro-Unmis: 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni 

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

Pentru SoiRânia si străinătate: 
Pe un an 40 frânai, pe șdse 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franob
8e pTenumeră la tdte nfi- 

eiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii ooleetorL

AteEamentnl penna Brașov
ZdtoimtâraptmM, Piața nare. 

Târtrul Inului Nr. 30, etețju 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șese 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor. 
Cu duaul în casa : Pe un «n 
24 oor., pe 6 lunllă o., petro 
luni 6 oorâne. — Un eeemplar 
10 bani. — AtAt abonamentele 
cât și inserțiunile aunt a se 
plăti înainte.
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Negociărde de pace cu Burii.
Când aude omul că, după un 

resboiu care dureză doi ani și ju
mătate între micul popor al Burilor 
din republicele sud-africane și între 
uriașul imperiu al Marei-Britanie, ur- 
meză ac|I negociărî de pa,ce, despre 
ale căror șanse lumea este încă în 
nesiguranță, ba se teme chiar că nu 
vor fi favorabile păcii, îi vine se 
credă că nu stă fată în față cu re
alitatea, ci că totul este numai o po
veste, ca din o miie și una de nopți.

Și ’n adever pare a fi o poveste 
ceea-ce s’a petrecut pe câmpurile de 
bătăliă ale Afric,ei-de-Sud de aprope 
trei ani încoce. Și ore nu este așa? 
Mai are părechiă ore nu numai 
în istoria vâcului acestuia, ci chiar 
în întrega istoria a resboielor, gigan
tica resistență ce-au făcut’o Burii ve
chilor lor dușmani, cari stăpânesc pes
te sute de milione de supuși, peste 
mări și țări și prin urmare erau 
neasemănat mai tari prin isvorele 
lor de inijloce bogate și nesecate, de 
cari dispun ?

Este și rămâne neîntrecut ero
ismul, ce l’a dovedit acest mic po
por în lupta cu armata englesă, a 
căreia rânduri, deși erau mereu și în 
mod forte simțitor rărite, se împleau 
erășl prin nouele contingente, ce le 
veneau în ajutor din Europa și din 
colonii.

Der ori cât de mare ar fi fost 
acâsta resistență și acest eroism al 
Burilor, era de prevăzut, că, decă 
nu vor primi vre-un ajutor prin vre-o 
complicațiune din afară, totuși în 
cele din urmă vor trebui se su- 
cumbe și să se supună neîmpăcatei 
sorți.

Și aici însă Burii dau un esetn- 
plu rar. Ei prin bărbăția și puterea, 
ce au dovedit’o necurmat dela înce
putul răsboiului, pănă și în momen
tele de c.ea mai mare strîmtore, au 
sciut să înfrene trufia și lăcomia ini
micului. Englesii, după-ce au ocupat 
Pretoria, credeau, că vor sfîrși-o iute 
cu Burii și aveau poftă se-i tracteze 
ca pe nisce rebeli și să nu-i mai 
considere ca beligeranțl, față cu cari 
trebuia să se porte după regulele 
dreptului ginților. Der iute coman
danții buri i-au făcut se simță, că 
sunt un factor, de care trebue se 
țină seină Englesii și atunci, când 
lipsa de mijloce și ajutore îi silea 
de-a nu mai purta decât numai un 
resboiu neregulat, de guerilla.

Intr’o vreme păreau-a se plânge 
cei din Londra, că n’ar ave cu cine 
să mai încheie pace, că poporul bur 
ar fi deja cu totul înfrânt și împrăs- 
ciat, așa că nu se va găsi în sînul 
lui nimenea, care se aibă calitatea 
de-a negocia pentru încheierea păcii 
ca mandatar al poporului. Și etă că 
— urmând într’aceea un șir de noue 
isbende ale oștirilor bure — acum 
deja de câte-va săptămâni lordul 
Kitchener și cu guvernorul dela Cap, 
Milner, tracteză cu comandanții buri 
în Pretoria, apoi în Vereenigung și 
în fiilele din urma erășl în Pretoria. 
Er resultatul?

Pănă mai eri alaltăeri resulta
tul negociărilor de pace părea du
bios. Astăcjl soirile cele mai nouă 
sosite din Londra spun, că în cer
curile politice de-acolo domnesce 
firma credință, că resboiul engleso- 
bur pote fi privit ca și terminat.

Regele Angliei a dorit mult ca 
înainte de încoronare se se tacă 
pace cu Burii și întrevenirei lui va 
fi a-se mulțumi, decă pacea se va 
încheia încurend.

In camera comunelor s’a aștep
tat alaltăeri ca primul lord al tesau- 
rului Balfour să facă o declarațiune 
despre stadiul negociărilor de pace. 
Lordul s’a mărginit însă a cere nu
mai amânarea desbaterei budgetare, 
>pe cuvent. că „nu s’ar cuveni a dis
cuta asupra budgetului, pe când sunt 
pendente alte lucruri".

Din aceste cuvinte, cari se refer 
la cele ce se petrec în Africa-de-Sud, 
se conchide în mod favorabil la re
sultatul negociărilor și se agrmă, că 
cestiunea principală e deja resolvată.

Acesta cestiune este de sigur a 
independenței republicelor. Manda
tarii buri trebue să se fi convins, că 
nu mai pot susține acest postulat 
mare, pentru care au luptat cu atâta 
entusiasm, ci că vor trebui să se 
mulțumâscă c’o autonomiă adminis
trativă și cu asigurarea dreptului 
limbei lor în oficiu, în școle și a 
dreptului lor de vot.

Simpatiile poporelor pentru vi
tejii luptători buri fac se fie gene
rală dorința, ca pacea se se încheie 
în mod cât se pote mai favorabil 
și onorific pentru ei.Din delegațiunea austriacă.

Delegațiunea austriacă a ținut Marți 
a doua sa ședință și a discutat budgetul 
ministerului de esterne. Toți oratorii, afară 
de tinerii cehi Kaftan și Herold, au espri- 
roat mulțumirea lor pentru reînoirea tri
plei alianțe și pentru politica monarchiei 
în Europa orientală, basată pe înțelegerea 
cu Rusia. Tinerii Cehi au recomandat o 
înțelegere cât mai strînsă cu Rusia, căci 
ei sunt de părere, că Austro-Ungaria n’are 
nici un profit dela tripla alianță și a per- 
dut chiar din influența sa în Peninsula- 
balcanică, în urma influenței mereu cres
cânde a Germaniei, la Constantinopol, și 
a aspirațiunilor Italiei în Albania.

Cea mai mare parte a oratorilor au 
esprimat, de asemenea, speranța că pove
țele date de contele Goluchowski, Portei, 
ca și avertismentele făcute la Sofia și 
Belgrad, îșî vor produce efectul lor.

Deputatul român din Bucovina, ba
ronul Wassilco, a constatat, că esistă as- 
tădi în România un curent, care doresce 
o opropiere de Austro-Ungaria.

*
Miercuri după amiadl delegațiunea a 

continuat desbaterea budgetului de esterne. 
Discusiunea a fost destul de viuă.

Kramars (Ceh tîner) critică tripla a- 
lianță și ilustreză tendințele de espansiune 
ale Germaniei, menționând între altele co
chetarea Germaniei cu Statele-Unite. — Se 
ocupă apoi cu mișcarea protestantă din 
Austria, care nu urmăresce scopuri religidse, 1 Rege și Ostaș,

cât mai mult naționale și politice. Deși 
nu e clerical, el nu pdte simpatisa cu miș
carea acesta. Germanii austriac! cred, că 
devenind protestanți, Germanii din impe
riu le vor sări în ajutor. Paroxismul na
țional es'fe acela, care-i legă de religia 
protestantă. De s’ar face în Germania o 
astfel de mișcare, în 24 ore ar fi dați peste 
graniță, ori puși la răcore. Dovadă e cașul 
din Wreschen. Polonilor vor să le răpescă 
și limba maternă.

Oratorul trece apoi la raporturile po
liticei esterne. Spune, că Austria nu pote 
fi nici slavă, nici germană. Pretinde drep
turile Cehilor. Cehii n’au frică de panger- 
manismul franc. Lor însă nu le trebue tri
pla alianță, fiind-că vor se scape Austria 
de sugestiunile Germaniei. Adversarul Ru
siei în Constantinopol nu mai e adi Aus
tria, ci Germania, fiind-că acolo e punctul 
de ciocnire al politicei vest-asiatice între 
Germania și Rusia. Asta e o dovadă, că 
nu Austria, ci Germania are nevoie de 
tripla alianță.

Vorbesce apoi despre pactul austro- 
urigar. Speră, ca va succede restabilirea 
unui pact echitabil.

Mayer-. Noi agrarii strigăm: separare 
de Ungaria.

Kramars: Amenințările nu folosesc 
în astfel de afaceri. Noi din parte-ne 
vom face totul, ca interesele statului 
să fie scutite. Ridicarea barierei vamale 
n’ar primi-o Austro-Ungaria atât de ușor, 
fiind-că teritorul vamal separat ar aduce 
cu sine desființarea monarchiei austro-un- 
gare. Speră, că Maghiarii vor vede, că și 
egoismul își are marginile, căci mișcarea 
alldeutsch se îndreptă tot așa în contra 
Maghiarilor, ca și în contra Cehilor.

Stein (pangerman): Atacă instituția 
delegațiunilor, care e imorală și nedrăptă. 
Declară, că ei sunt Austriac!, der și Ger
mani, și că Germanii doresc alipirea la 
Germania, care nu p6te să încheie alianță 
decât cu o Austrie germană. Cere uniu
nea personală. Bosnia-Herțegovina ar tre
bui unită cu Ungaria. Maghiarii n’așteptă 
decât înflorirea industriei lor și câștigarea 
de capital, pentru-ca se se separe de 
Austria.

După-ce mai vorbesc câți-va din de
legați, ședința se închide. 

O scrisore regescă.
Kegele Carol a însărcinat pe președintele 

consiliului de miniștri de a exprima corpurilor con
stituite, autorităților și persdnelor, cari au reînoit 
devotamentul lor cătră Tron, simțămintele sale de 
recunoscînță, prin următorea scrisore adresată 
ministrului președinte Sturdza:

„Scumpul Meupreședinte al Consiliului, 
„Memorabila aniversare de 25 de 

an! a proclamărei Independenței, măreț 
sărbătorită de națiune și armată, ’Mi-a 
dovedit odată mai mult, cât de adânc este 
sădită în consciința tuturor recunoscința 
pentru acei, cari au contribuit la redobân
direa drepturilor strămoșesc!, și cât de 
viu și călduros este simțământul patriotic 
care înflăcăreză inima poporului român.

„Mărturisirile nenumărate de dragoste 
și devotament, ce Ni s’au dat cu acest 
prilej din tdte părțile României atât Mie, 
Familiei Mele cât și frumoseindstre armate, 
sunt nespus de scumpe sufletului Meu de 

căci în aceste momente

simt, că dorul Meu de bine este recunoscut 
și împărtășit de Țera întrâgă.

„Acum, când se sărbătoresce acest 
însemnat period al istoriei ndstre, care ne-a 
dat neatârnarea și a redeșteptat consciința 
națională, nu Me pot opri de a’Mi arăta 
încă odată cătră iubitul Meu popor și 
vrednica mea armată, simțămintele Mele 
de recunoscință și de mândrie pentru acest 
frumos trecut, întrupat în vechile stegurî, 
—moște sfinte încununate cu gloria Patriei, 
—cari pentru cea din urmă oră au lucit 
sub ochii noștri! mișcațl.

„Te rog scumpul Meu Președinte al 
consiliului, să fii interpretul acestor sim
țăminte pe lângă corpurile constituite, 
autoritățile Statului, tdte persdnele, car! 
s’au grăbit a Ne reînoi devotamentul lor, 
precum și pe lângă cetățenii iubitei Mele 
Capitale, af-căror patriotic avânt, în acestă 
împrejurare, s’a rostit mai vădit și mai 
călduros, arătându-le, că amintirea acestei 
dile solemne va rămână de a pururea vie 
în sufletul Meu recunoscător.

„Dumnedeu să păzescăși să ocrotescă 
pre iubită ndstră Românie.

„Primesce,- scumpul Meu Președinte 
al Consiliului, incredințarea simțămintelor 
de afecțiune, ce’Ț! păstrez.

Bucuresci, 11 Maiil 1902.
Carol" 

Pressa maghiară și resoluția din 
Eisenach.

Șoviniștii dela pressa jidano-maghiară 
sunt în mare fierbere. Resoluția, ce s’a adus 
în adunarea generală a societății „Alldeutsc- 
her Verband“, la care au participat peste 200 
representanț! ai secțiilor, precum și dspeți 
din diferitele țări, unde locuesc Germani, 
i-a scos din sărite pe „schreib-Moriții“dela 
pressa maghiară.

Ce s’a cerut adecă prin amintita re- 
soluțieî—Ca guvernul imperial german să 
protesteze prin o declarațiune energică în 
potriva abusului făcut cu unele pretinse 
enunciațiuni ale împăratului german, abus 
făcut de politicianii maghiari cu scop de 
a stîrpi cultura și limba germană și de a 
asupri un număr de peste două milione de 
Germani din Ungaria.

La adunare a luat parte vice-preșe- 
dintele „Reichstag“-ului, contele Slolberg- 
Wernigerode și mai mulți deputat! din 
parlamentul imperial, apoi procurorul su
prem de stat Class profesorul Hasse, con
tele Armin-Murkau și alte perscîne de 
distincțiune. La adunare a participat și 
parochul ev. de conf. aug. din Brașov Dr. 
Franz Oberth, și după cum spune „B. H.“ 
—și alț! Sași din Ardei.

In adunure s’a proclamat solidaritatea 
dintre Germanii din Austria și cei din 
imperiu și s’au esprimat simpatii pentru 
Germanii din Austria. S’a adresat și o 
telegramă cancelarului Billow, în care so
cietatea își esprimă simpatiile pentru po
litica, ce o urmăresce guvernul imperial 
în Posen.

Față de resoluția amintită, diaristica 
maghiară își esprimă „revolta" ei „colosală" 
și protestâză în contra „obrăzniciei" de 
ase amesteca în afacerile interne ale statu
lui ungar. Cel mai cătrănit din toți e 
„Egyetertesu, nu într’atât în contra resolu- 
ției, cât mai ales pentru faptul, că la adu
nare au participat și Sași ardeleni, cari
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„au provocat acea resoluție mojicescă". 
Foia kossuthistă așteptă, ca factorii com
petent fără întârziere și fără nici o cru
țare „să dea peste degete acestor ingrați 
și se-i facă a simți totă gravitatea auto
rității statului".

„Budapesti Hirlap“ dice, că deși la 
adunare au participat persone distinse, 
totuși speră, că Biilow seu împăratul Wil
helm nu le va face Sașilor și pangerma- 
nilor plăcerea dea-și retrage cuvintele și 
de a demonstra contra Maghiarilor.

După cote acestea suntem curioși se 
vedem, ce va scrie Banffy.?

înainte și după „studiile'*  d-lui 
Bernard Lazare.

*) In telegrama de alaltăerl. am publicat din 
greșală 10J corone.

Sub titlul de mai sus, diarul liberal 
„Voința Națională*  publică un articol la 
loc de frunte, în care după-ce constată, 
că numitul evreu a profitat de călătoria sa 
în România numai ca de un pretext, în 
realitate însă, atacurile îndreptate contra 
României erau mai dinainte plănuite, așa 
că diarele amice lui anunțaseră deja pănă 
și titlul cărții, ce are .0 de gând se pu
blice. După acestea „V. N.u continuă:

In adevăr, nici n’a așteptat d-1 Ber
nard Lazare se se reinstaleze în calitățile 
d-sale de cetățen frances și publicist so- 
cialist-anarhist — ci abia a ajuns la Bu
dapesta și deja, după cum s’au grăbit se 
ne însciințeze diarele amice d-sale, șl-a și 
plasat îcn interview la Pester Lloyd, 
pentru-ca să ne potă dăscăli și dojeni, pe 
hârtie, alături de compatriotul d-sale Max 
Balk... Compatriot? da; nu, negreșit, ca 
cetățen frances, căci d-1 Max Falk este 
cetățen maghiar; der, ca „evreu înainte 
de tote*  — d-1 Falk bucurându-se și d-sa, 
ca și d-1 Bernard Lazare în felul seu, de 
avantagiul posesiunii a doue naționalități 
în același timp.

S'a plâns așa-der d-1 Bernard La
zare, cetățen francez, că d-sa n’a putut se 
țină întruniri, la Bucuresci, așa cum în pa
tria d-sale Nr. 2, în Franța, studenții ro
mâni pot ține... „Eu, ca frances, s’a în
trebat d-1 Lazare indignat, să n’am ace
leași drepturi la Bucuresci?..."

Ca frances! Bun; care va să (lică, d-1 
Bernard Lazare venea, tare de drepturile 
reciprocității, ca cetățen frances; d-sa voia 
se țină aci la noi întruniri cu compațrioții 
d-sale.... francesi? Și și-a căutat compa- 
trioții francesi pe la sinagogi!... A! nu e 
așa că e același lucru? Va protesta d-1 
Bernard Lazare, ne spune, la ministrul 
seu de esterne, adecă la ministrul Franței 
că nu.i-s’a permis (lucru ce de altfel nici 
nu e esact), se țină întruniri în România, 
cu compațrioții d-sale.... evrei! Astfel, ne 
amenință d-sa, că va sci se facă se valo
reze drepturile sale de cetățen frances.... 
Mai drept ar fi fost se Zică d-1 Lazare că 
d-sa ca cetățen frances ar dori forte mult 
să potă face să valoreze drepturile pe cari 
socote a-le ave ca... „evreu înainte de tote“ 
— în tdte țările, firesce, în cari d-sa are 
compatrioți.... evrei.

Un drept, în tot cașul, va rămâne 
d-lui Bernard Lazare și nu ne îndoim că 
se va și grăbi să useze de densul: drep
tul de a da la ivelă și partea a doua a 
marei d-sale opere : „L’oppression des juifs 
dans VEurope orientale*.

Partea întâia a acestei opere d-sa a 
publicat’o, cum am mai spus, înainte chiar 
de faiinosele d-sale studii — și o mică 
spicuire într’ânsa ne va dispensa, de sigur, 
de orl-ce nerăbdare cu care am pute se 
așteptăm, în alte împrejurări, partea a 
doua a operei.

După acestea „V. N.“ citeză nume
rose pasage din cartea lui Lazare întitu
lată „Evreii în România1*,  din cari se văd 
forte elocuent sentimentele, de cari d-1 
Bernard Lazare era prea viu animat față 
de țera și poporul român cu mult înainte 
de a fi făcut României cinstea îndoielnică 
a visitei d-sale și mai pe sus de trite dra
gostea se adever de care acest studios 
bărbat este însuflețit, când scrie despre 
Români.

„Voința Națională" încheie așa:
După-ce a scris, care va se Zictl, 

tote acestea,—ce studii mai venea se facă 
d-1 Bernard Lazare în țera nos.tră?.... Nu
seim; der seim, că decă scopul d-sale ar 
fi fost ca, prin provocări din cele mai în- 
drăsnețe și mai nepermise în nici o țeră 
din lume, se dea nascere la o reacțiune 
violentă, pe temeiul căreia să potă striga 
apoi la barbarie și, firesce, la intervenție 
— nu ar fi avut cum se procedeze alt-fel, 
decât așa cum a procedat...

Din fericire, orl-ce ast-fel de calcule 
au fost dejucate prin prudența barbarului 
popor românesc, și ceea-ce a mai rămas 
Bernardilor Lazarî sunt tot numai și nu
mai injuriile și colportajul minciunilor ce 
n’a putut și nu va pute fi ruinat, ce e 
dreptul, prin nici o lege — der de care, 
fie siguri toți Lazarii și amicii lor, că nu 
este nimeni atât de naiv ca se se emo
ționeze, seu măcar să se preocupe din 
cale-afară !

Procesul de pressă contra (parului
,,Deutsches Tagblatt fur Ungarn "
Nu este primul proces de pressă in

tentat în potriva tinerei presse naționa
liste a Șvabilor din Bănat și nici nu este 
ultimul. Curtea cu jurați din Seghedin a 
judecat deja un proces al diaristu!ui Korn 
din Ohichinda, care însă, spre onorea ju
riului fie Zis, s’a terminat cu achitarea in
culpatului. Acuma s’a judecat alt proces 
în Timișdra și în curând sunt anunțate 
alte procese de pressă.

„D. T. f. U.“ a reprodus un articol 
din Ziarul, ce apare în Perjamos sub titlul 
„Siidungarische Biirgerzeitung" și care ar
ticol espune adevăratele cause ale emi
grării.

Pentru acest articol reprodus de Zia
rul din Timișora a trebuit să respundă re
dactorul Alvin Cramer în Zina de 27 Maiu 
în fața juraților.

Relevăm din acest proces faptul, c.ă 
procurorul a combătut și tribunalul a res
pins propunerea apărătorului Dr. Korniss 
făcută în sensul, de a-se amâna procesul 
și alse cita martori, cari se dovedescă cele 
scrise în articolul încriminat.

Mai relevăm insinuațiunile procuro
rului, că Ziarul „D. T. f. U.“, ar fi înfiin
țat de Sașii din Ardeal, că casa ar apar
ține unei bănci săsesc! și că scopul Zia
rului este ațîțarea. „D. T. f. U.“, spune 
procurorul n’are decât 300 abonențl și costă 
pe an cel puțin 30.000 corone.

Redactorul Alvin Cramer protesteză 
energic contra insinuațiunilor procurorului. 
Diarul este întemeiat de Șvabi din Bănat, 
banii s’au adunat tot dela ei și decă se 
află depuși la o bancă din Sibiiu, acesta 
este o cestiime de încredere din partea 
acelor bărbați, cari și-au reservat dreptul 
de disposiție asupra banilor lor. Cramer 
comunică spre liniștirea’ procurorului, că 
Ziarul are 700 de abonențl, nu 300. El în- 
su-și, Cramer, este cetățen ungar și bun 
patriot. Se înțelege, că concepția lui 
asupra patriotismului diferă enorm de con
cepția procurorului.

întrebarea pusă juraților era stilisată 
în sensul, decă Cramer e vinovat a fi ațî- 
țat la ură pe naționalitatea germană în po
triva celei maghiare ?

Jurații, după o chibzuire de câte-va 
minute, au dat verdict afirmativ, în urma 
căruia curtea a condamnat pe Cramer la 
3 luni închisore de stat și la o amendă de 
1000 corone,*')  mai departe la cheltuelile*  
procesului și la publicarea sentinței în Zia
rul „D. T. f. U.“

Cramer a anunțat nulitate.

Majestatea Sa monarchul, după o 
petrecere de patru săptămâni în Buda
pesta, a plecat âlaltăerl sera la Viena.

O nouă fnndațiune. „Tribuna" e in
formată, că d-1 Dr. Iosif Gali, membru al 
camerei magnaților, și-a testat o parte în
semnată din considerabila sa avere Metr o - 
poliei ortodoxe române, ca fundațiune pen
tru dotarea preoțimei, stipendii pentru ti
nerimea studidsă etc., fiind preferiți cei 
din diecesa Aradului.

Noua catedrală din Sibiiu. Cetim 
în „S. D. T.“ din Sibiiu: La 29 Iunie se 
va ține ultimul serviciu divin în biserica 
metropolitană, după care apoi vechea zi
dire va fi imediat demolată. Afară de bi
serică vor fi demolate încă șese case din 

St. Măcelarilor și str. Bruckenthal, în lo
cul cărora se va forma un parc, în mij
locul căruia se va ridica noua catedrală. 
Biserica, care a fost concipiată în stil bi
zantin de cătră architechtul din Buda
pesta Iosif Kommer și Virgiliu Nagy, va 
ave în front (Str. Măcelarilor) 2 turnuri de 
câte 43.7 m. Cupola din mijloc va ave o 
înălțime internă de 25 m. și esternă pănă 
la crucea dublă de 34.5 metri. Lungimea 
bisericei va fi de 52.7 m., lărgimea de 25.4 m., 
spațiul 973 m. pătr. Interiorul va fi împrej
muit de 5 galerii și va ave o înălțime de 
13.5 m. Frontul dinainte va fi împodobit 
de 8 ferestri în mosaic de sticlă, boltitu- 
rile vor fi făcute de cement-Robitz. Bise
rica va fi încălZită cu aer. Tot materialul, 
afară de ceramica artistică, se va procura 
din Sibiiu. Vor trebui 1.500.000 cărămiZi 
ordinare și 300.000 artistice, 98.700 chgr. 
fer. Zidirea va fi condusă de architecbul 
Fr. Szalay din Sibiiu sub controlul archi- 
tectului comunal 1. Schuschnig. Din par
tea consistoriului metropolitul a delegat 
în coinisiune pe d-nii Partenie Cosma, 
Pantaleon Lucuța și Nic. Ivan. Cheltuelile 
zidirei sunt fixate în suma de 369.080 cor, 
14 b. In acestă sumă nu sunt cuprinse 
cheltuelile pentru împodobirea internă și 
prețul locului, unde se va zidi catedrala.

„Corda Fratres". Foile unguresc! 
aduc soirea, că secția maghiară a federa- 
țiunei studenților „Corda Fratres*  se pre- 
gătesce cu mare zor pentru congresul stu
dențesc internațional din Septemvrie. S’a 
făcut apel la studenții maghiari, ca să 
participe în număr cât mai mare. Dr. Lud- 
wigh, Z>ce „Alkotmany", cutrieră Europa 
întregă, ca să „clarifice" pe studenții dela 
universitățile europene asupra intereselor 
maghiarismului, față cu „uneltirile valahe". 
Belgienii vor participa corporativ la con
gres, er din partea Danesilor vor veni și 
studente. — In schimb însă „M.Szd" adu
sese mai dăunăZI scirea, că unul dintre 
delegații secției române, întorcendu-se din 
Roma, ar fi trecut pe la Pesta, unde a 
conferit cu președintele secției maghiare 
și a făcut visită la ministrul Wlassics și 
rectorul Vecsey, asigurându-i, că nu vor 
întreprinde nici o „agitație". înregistrăm 
scirile acestea, fără nici un comentai-.

Aducerea corpului principelui 
George Bibescu. Duminecă la bra 1 și 20 
au fost aduse în Bucuresci rămășițele pă
mântesc! ale regretatului principe George 
Bibescu. Principele Valentin Bibescu, d-1 
Gr. Triandafil și Dr. Istrati, plecaseră la 
Constanța întru întâmpinarea d-lui loan 
Lahovari, care se dusese să aducă corpul 
defunctului dela Constantinopole. Pe pe
ronul gărei de Nord se aflau familiile Bi
bescu și Lahovari, d-nii Gh. Gr. Cantacu- 
zino, șeful partidului conservator, I. Ka-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“.

Bibliografia vechiă.
(Din secolii 17 șl ÎS.)

— Continuare. —

Pe cele trei fețe următore nepagi
nate, urmeză în trei limbi: latinesce, apoi 
grecesce și în urmă unguresce dedicațiu- 
nea adresată cătră DumneZeu Triunul: 
Tatăl, Fiul și- spiritul s. întitulată : „Dedica
toria—prografe-katherotike — ajânlălevel", 
care e subscrisă în tote trei limbile prin 
„indignissimus servus Philippus Gyerman 
— anaxios doulos Philippos Gyerman — 
meltatlan szolgaja Gyerman Filep" și 
anul 1724 die 21 lunii

După alta față golă se începe apoi 
contextul cărții cu titula: „Euchologion 
pinax, ce se dice carte de rugăciune forte 
frumosă, scosă și pusă de domnul German 
Filip de Urmeniș din totă ostenela dom
niei sale și cheltuiala pusă pe limba ro- 
mâ'nescă scosă din firea și învățătura do- 
misale fără isvod cu multă nevoință silin- 
du-se în mulți ani, în anul dela nascerea 
lui Ghrs 1721 a. Oct. 12 Zile.

După acestea începe textul cu „Cu
vânt cătră cetitori" compus din conside- 
ațiunea lnmei și a lucrurilor din dînsa, 

r 

îndemnând la pietate etc., urmând apoi 
pe pag. 4 alt cuvânt cătră cetitori îndem
nând la mulțămire în tdte lucrurile în 
formă precatoriă; pe pag. 5 se continuă 
o rugăciune la cetitori, în care spune scrii
torul, că ori cine va ave amărăciuni, du
reri ori năcazuri, având durerea sufletescă. 
vor afla doftorie în acesta carte.

Punctul următor incepe cu „Capul 
întâii! înțelept. Sirăch". „Feresce-ți" sufle
tul de strembătăți. Patru lucruri a trupu
lui : frumsețâ, întregia și sănătate, și cură
țenie".

„Hrănesce săracii și îmbracă golii și 
adapă săracii și mângâie cei supărați și în- 
gropă nemernicii cari vor zace în uliță 
și cinstesce preuții și rogă-te lui Dumne
Zeu" etc.

Pe pag. următore începe rugăciunea 
omului amărît și spăimântat de mulțimea 
păcatelor, ce a făcut în totă vieța lui. 
După acesta dela pag. 7 urmeză diferite 
rugăciuni, cari dela pag. 13 încolo se în- 
titulăză cu cuvântul „molitvă*  pănă la 
pag. 5.2, unde terminând cu molitvele, 
continuă apoi cu un vers curios făcut des
pre sine, fără de merit literar, ori limbis- 
tic, de aceea nici nu-1 reproducem, aflând 
de ajuns a însemna, că scriitorul se vede 
a fi fost un autodidact, care, ce a sciut 

a învățat din cetit și atingerea cu cei din 
cercul conversărei sale și în acesta închi
puire ZLe apoi despre sine însuși la v. 
20 s. c. a. că el (adecă German Filep) 
„mare odor au făcut, din theologiă, ce au 
cunoscut, retorică și poetică, că tare min
tea i-au ațîțat, din (dela) Duchul sfânt 
rugă au fapt". Acest vers ’1 arată mai 
mult ca pe un om fanatisat, ori cel pu
țin închipuit.

Pe pag. 53 se începe apoi „cântare 
fdrte frumosă la omeni morți", ce în sens 
propriu nu e cântare, ci mai mult în formă 
de escerpte din scriptură, fără strînsă le
gătură, semănă mai mult la o reproducere 
ori și exeghetisare a psalmului 89, însă 
fără citațiuni corecte. Se începe așa: „In 
tine am nedejduit mai inte de vreme, 
Domne, pre tine am ținut umbră, când 
n’au fost încă nice un deal, nice ceriu, 
nice pământ, n’au fost în formă, tu ai 
fost puternic DumneZeu și vei rămâne 
fără sfârșenie" etc.

De aci încolo urmeză psalmul lui 
David asupra pismașilor și alte cântece la 
morți și la alte ocasiuni, însă fără metru 
și' fără observarea cadenței, pănă la pag. 
58, unde se începe „Cântec în Ziua nas- 
cerii' lui Îs. Chtos Dumnedeu dela Iacob 
lucefăr versuri tocmite".

„Dela răsărit steua s’a ivit: 
Atunci cei trei crai bine au socotit,

după stea s’au dus 
pănă au ajuns

Unde s’au dus de s’au născut un împărat 
Și decă-1 aflară lui se închinară 
Daruri i dederă, aur și argint

smirnă și tămâie 
Că-i Domnul Christos, se-i cântăm frumos 
Că-i împărat mare peste a ndstră țeră."

De aci încolo continuă cu vieța lui 
Is. Christos pănă la patimi și mdrte. Așa 
continuă apoi cu diferite cântări, frânturi 
parte din psalmi, parte din alte locuri 
pănă la pag. 67, unde sub titlul „cântec 
despre ciumă" în 20 de stichuri ține formă 
de învățătură și exhortațiune cu introdu
cerea că: „Omul fără frica lui Dumnedeu 
ce nestav are în tot custul lui, neavând 
frică de DumneZeu; grăiesce hâltav în 
tot custul lui, că se va ascunde de morte 
groznică, care o-au rânduit Domnul Dum
neZeu. Unii omeni ca fiera fug la pădure 
să se ascunZă de acea ciumă, pe care o-a 
trimis Domnul DumneZeu, dară socotesce 
ce Z>ce David în psalm 39, că nu te vei 
ascunde nice în stan de piătră, tocma de 
ai. lua aripile Zorilor de Zioă să șbori în 
marginea mărei, acolo încă te va găsi 
Domnul DumneZeu".

(Va urma). 
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lipderu, Th. Văcărescu, Al. Marghiloman, 
Radu Văcărescu, etc. etc. P. S. S. Nifon 
Ploeșteanu, vicarul Metropoliei, înconjurat 
de tot clerul bisericei Domnița Bălașa, a 
oficiat serviciul religios. Pe sicriu se aflau 
depuse corone din partea familiei Emil 
Lahovari, Al. Darvai, Văcărescu, Dr. E. 
Clement, contele și contesa Starzenski 
George Bengescu și Maria, Nicola și Al. 
Lahovari. După oficiarea serviciului reli
gios, sicriul a fost depus în carul funebru 
și adus Ia biserica Domnița Bălașa, unde 
s’a depus pe un catafalc în mijlocul bise
ricei. O mulțime imensă de lume staționa 
pe calea Rahovei, în fața bisericei pentru 
a vede carul funebru, care aducea corpul 
regretatului prinț. După depunerea sicriu
lui în biserică, P. S. S. Nifon Ploeșteanu 
a oficiat din nou serviciul religios, la care 
a luat parte întreg clerul bisericei Dom
nița Bălașa și corul acelei biserici. înmor
mântarea principelui s’a făcut Marți, la 
cimiterul Bellu.

In contra corespondenței maghiare. 
Din Kassel (Germania) se telegrafeză, că 
Reuniunea industrială germană a hotărît 
se boicoteze tote casele de comerciu din 
Ungaria, cari au introdus în loc de cores
pondența germană pe cea maghiară. Peste 
100 firme mari din Ungaria sunt lovite de 
acest boicotagiil.

Un nou succes al consiliului co
munal din Viena. De când în Viena a 
ajuns la putere partidul antisemit, în 
frunte cu Dr. Lueger, s’a realisat o serie 
întregă de creațiuni, făcute în regia co
munei cu escluderea capitaliștilor evrei și 
■cu sprijinirea forțelor technice și indus
triale din patrie. încă nu au trecut trei 
ani, de când consiliul comunal a emanci
pat capitala imperiului de jugul capitaliș
tilor evreo-englezi prin înființarea usinei 
■centrale de gaz aerian cu o cheltuială de 
vr’o 90 milione cordne, și și mai puțin 
■timp a trecut, de când s’a resiliat contrac
tul cu streinii relativ la tramvaiele orășe
nesc! și s’au introdus tramvaiele electrice 
peste tot, er astădi vedem o nouă crea- 
țiune a consiliului vienes, grandiosa usină 
■de electricitate cu 24.000 putere de cai, 
-cum nu esistă nicăiri în lume, nici chiar 
în America. Opera acesta a fost inaugu
rată și sfințită în diua de 27 Maiu de că- 
tră episcopul Schneider în presența tuturor 
.autorităților din Viena. Acesta nouă crea- 
țiune a oferit și va oferi în viitor pâne la 
mii și mii de muncitori creștini.

(’ai pentru Transvaal. Gomisiunea 
-englesă de remonte și-a terminat misiu
nea în diua de 27 Maitî în Seghedin, tri
mițând 800 de cai la Fiume, de unde vor 
■fi transportați în America-de-sud. Nu-i 
vorbă, o parte din caii aceștia, destinați 
pentru Englesi vor trece cu siguranță în 
proprietatea luptătorilor Buri, cari deja 
■dela începutul răsboiului călăresc pe cai 
-englesi și se întrețin din provisiuni en
gleze, luate dela „vitejii“ mercenari, cari 
„ridică manile în sus“ îndată ce dau de 
Buri. Este curios însă, că Englesii găsesc 
atâția cai în Ungaria, prin sensalii lor 
Evrei! In Germania nu este așa — spunea 
•comandantul Iooste. — Acolo s’a întâm
plat, că un ferar, după-ce a potcovit 40 
de cai, a aflat dela stăpânul cailor, că 
.aceștia fac parte dintr’un transport pentru 
Englesi. Așa? răspunse ferarul, băieți! jos 
cu potcovele. Eu nu vreu să colaborez 
prin munca mea la aservirea unui popor 
'vitez. — Și tdte potcovele 160, la număr, 
ile-a cules de pe copitele cailor!

întâmpinare. Părintele Ilariu Ploto- 
gea din Tohanul-nou ne rogă să dăm loc 
următorei întâmpinări referităre la cele 
publicate despre d-sa în nr. 100 al „Gaze
tei" :

„On. Redacțiune ! G. Tănăsescu și cei 
trei ortaci ai săi, V’au trimis o plângere 
contra mea, din care ați publicat în Nr. 
100 a. c. al „Gazetei" un estras. La acela 
îmi iau voie a reflecta pe scurt următo- 

’tărele: Decisul consistoriului archidiecesan, 
la care' se provăcă nedumeriții, este anulat 
:pri'n sentința P. 'Ven. Gonsistoriu metro
politan din ,1901 Nr. 41, ca for suprem bi
sericesc. Da! e adevărat, că în cei cinci 
.ani din urmă, (fondul bisericei s’a ruinat 

cu desăvârșire, der în acest restimp eu 
n’am mai avut în mână conducerea afa
cerilor financiare ale parochiei, ci acestă 
sarcină și-au eluptat’o tocmai dmeni din 
partida celor, ce acum vin cu plângeri 
contra mea, și cărora cinci ani li-a fost 
destul pentru-ca fondul inițiat și desvoltat 
sub conducerea mea în decurs de-aprdpe 
30 de ani, să-l scotă la „fit". — Toha
nul-nou, 23 Main 1902. Ilariu Plotogea, 
paroch".

Cariera unui „director de bancă". 
Dr. L. Csajăghy fusese odinioră director 
de bancă. A defraudat și a fost condam
nat la 10 ani temniță. In temniță a învă
țat croitoria și acum ispășindu-șî pedepsa, 
s’a stabilit în Vaț, unde își va esercita 
meseria.

Catastrofa din Martinica. Se po- 
vestesce, că animalele presimțiseră de 
mult timp catastrofa întâmplată la 8 Maiu. 
încă din 1 Maiu animalele, cari treceau 
pe lângă vulcan, dădeau semne de spaimă. 
Boii scăpau din lanțurile lor, caii erau 
forte nervoși, cânii urlau fără încetare 
diua și noptea! Șerpii, forte numeroși pe 
muntele Pelee, năvăliră districtele dela 
costă, er paserile părăsiră acel munte cu 
15 dile înainte de catastrofă.

Terg de cai. Magistratul orășenesc 
aduce la cunoscința publicului, că în diua 
de 8 Iunie la ărele 9 a. m. se va ține 
târg de cai pe locul viran vis-ă-vis de 
parcul Rudolf, la care comisiunea de re
monte va cumpera cai de 3 ani apți 
pentru călărit. Cei interesați să-și presente 
caii, pe cari îi au de vândare.

Farnisări. Admiralatul de port din 
Pola publică condițiunile de oferte pen
tru furnisarea de stofe de lână și bumbac 
pentru marină. — Direcțiunea căilor fe
rate ung. publică condițiuni de oferte 
pentru furnisarea de mobilă, covore, filț. 
etc. — Aceste condițiuni se pot consulta 
la camera de comerciu și industrie din 
Brașov. Terminul 16 Iulie respective 17 
Iunie a. c.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite; 
aparate pentru fotografii la moment, nrecum și 
tote articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferan'.ul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr 9. Manufacturii fotografică tonda*ă  la 
anul 1854. La cerere liste mari il istrate, c -ținând 
preturile gratis. Depos te în Brașov la F. Jeke- 
l’us, F Kelemen, Victor Rotii Farmaciști. Teutsph 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

*) Capitolul XLX v. 39 și 40 din ev. Sf. 
Ioan 4ice: >,ă venit și Nicodim, cel-ce mai 
’nainte venise la Isus noptea, aducând amestecă
tură de smirnă și de aloe, ca o sută de litre. 
Atunci au luat trupul lui Isus și l’au înfășurat în 
giulgiuri cu miresme, precum este datina Iudeilor 
a îngropa11.

Giulgiul lui Christos.
De Henri de Parville.

— Fine. —

Din nenorocire, nu este cunoscut în 
sciință nici un fenomen de felul acesta: 
o stofă imprimându-se sub eraanațiunile 
unui cadavru! Totuși d-I Colson însu-și a 
găsit, încă pe la 1896, că zincul emite, 
la recelă, vapori, cari agiseză asupra unei 
plăci fotografice. Se pot reproduce me
dalii, presărând cu zinc un model tip. 
Atunci de ce un cadavru, în momentul 
morții, n'ar degaja vapori susceptibili de 
a imprima o stofă făcută sensibilă pentru 
acești vapori? Da: însă ce vapori, și ce 
materie sensibilă?

DD. Vignon și Colson și-au îndrep
tat investigațiunile lor în acestă direc
țiune neexplorată. Ei consultară textele 
sacre, își controlară traducerile prin eru- 
dițl autorisațL Ei aflară ast-fel, că D. N. 
Isus Christos a fost înfășurat în giulgiuri 
cu miresme formate dintr’o amestecătură 
de smirnă și de aloe*).

Der aloe conține un corp colorant: 
aloetina, care înegresce la aer sub in
fluența unor anumiți vapori organici. 
Ori-ce soluțiune amoniacală înegresce o 
mixtură de aloe. De altă parte, sudorea 
omenescă, mai ales în friguri, se încarcă 
de uree: se pcîte vede acestă substanță, 
cristalisată pe piele, âr urea dcgajeză car
bonat de amoniac. DD. Vignon și Colson 
au descoperit ast-fel vapori activi capa
bili de a înegri o țesătură imbibată 
de aloe.

Un cadavru înfășurat într’un lințol 
impregnat de aloe emite vapori, cari pot 
da, pe lințol, propria sa imagine. Și au
torii au făcut esperiențe de diverse feluri, 
pentru a controla bine acest fapt.

Insă mai trebue condițiuni particu
lare, pentru-ca impresiunea să se producă 
curată: trebue, ca înfășurarea să fie pro- 
visorie și să nu trecă de loc câte-va dile, 
fără care, imaginea produsă se șterge în
cetul cu încetul. La înmormântarea lui 
Christos însă, tdte condițiunile necesare 
și suficiente pentru impresiune și durata 
sa de-a curmezișul vâcurilor s’au aflat 
împlinite.

Isus a fost înmormântat repede în 
starea, pe care o seim ; suferințele fisice 
și morale au provocat o sudațiune pato
logică intensă. Sudorile au agisat asupra 
mixturei de aloe a giulgiului și, în reso- 
nul distanțelor giulgiului, au marcat im
primări cu atât mai brune, cu cât pielea 
era mai apropiată de țesetură. Și ast-fel 
s’a produs imaginea din dos și din față 
a Sudariului în negativ. Albul a venit în 
brun.

încă și mai mult: imaginile au re- 
sistat timpului. Acâsta, fiind-că înmormân
tarea a fost forte temporară. Și în adevăr, 
Isus a fost înmormântat Vinerea, âr în diua 
de Pasci nu mai era în giulgiul său. Ve
dem pănă la ce punct se potrivesc aceste 
coincidențe estra-ordinare.

Der ore este în adevăr corpul lui 
Isus, care se află așa dicând fotografiat pe 
Sudariul din Turin? D-l Vignon remarcă, 
că este imposibil de a-ne îndoi despre 
acesta. Petele de sânge marcheză desem- 
nul unei încrețituri de-o panglică roșie, 
evident făcută de cununa de spini; din 
costă curge sângele, acolo, unde s’a dat 
împunsătura cu sulița. Fața este umflată, 
osul nasului frânt. Se sciu loviturile ce 
le-a primit Christos dela călăii săi. El a 
fost flagelat; se recunosc urmele de sânge 
produse de micile globuri de metal, ce 
erau în vîrful biciului... Și, aici micile pi
cături au forma naturală, nu aceea a la- 
crămilor batavice (globulețe de sticlă), 
ce le reproduc inexact tote tablourile lui 
Christos.

Și încă ceva. Nu prin palma mânilor 
s’a bătut pironul, cum se vede pretutin- 
denea în picturi. Pironul nu l’ar fi putut 
ține palmele, cari s’ar fi sfâșiat sub greuta
tea corpului. Pironul a fost fixat dinsus 
de încheietură. Aceste diferențe, : între 
realitatea aparentă și representațiunea 
apropiată a artiștilor din evul mediu, sunt 
forte semificative.

D-l Vignon, după acestă serie de 
deducțiuni convingătdre conclude:

— Sudariul din Turin este fără în
doială autentic, ori-ce s’ar dice. Acesta 
este giulgiul înmormântării lui Christos. 
Și cadavrul a fost acela, care a reprodus, 
cu o fidelitate incomparabilă, imaginea 
însăși a lui Christos pe giulgiul său.

Nu este așa, că istoria este miracu- 
lăsă? D-l Vignon mi-a spus-o însuși și tote 
detailurile se află într’o frumdsă carte, pe 
care a scos'o de curând de sub tipar. Fă- 
cut’a el ore una dintre descoperirile cele 
mai „sensaționale" din tdte timpurile tre
cute și presente? Decă adevărul nu este 
în tot deuna verosimil, verosimilul nu este 
în tot-deuna adevărat. Să așteptăm.

Trad, de Oniță.ULTIME SOIRI.
Budapesta, 28 Maiti. Koerber, 

Bohm-Bawerk și br. Call au plecat 
acjl dimineță la Viena. Se svonesce, 
că atât guvernul ungar, cât și cel 
austriac au părăsit terenul negațiu- 
nei încăpățînate de pănă acum. 
Față de scirea acesta, în cercurile 
politice de aici se crede, că o în
voială va succede mai ușor, decât 
un pact.

— După o desbatere de doue 
ițile, s’a primit ac|i în camera mag
naților proiectul de budget pe 1902.

— Delegația austriacă a în
cheiat ac|i discusiunea asupra bud
getului de esterne. Votarea însă nu 
s’a putut face, deore-ce cea mai 
mare parte a delegații or plecaseră 
la Viena. Contele ScJiStiborn a ridi
cat plângeri în contra Maghiarilor, 
cari incrimineză și imnul „Gott er- 
halte", ceea-ce e prea mult.

Paris, 28 Maiu. Acțl s’a ținut 
un consiliu de miniștri, în care toți 
membrii cabinetului au hotărît, ca 

în decursul cjfiei se-șl anunțe oficial 
presidentului demisiunea.

Roma, 28 Maifi. Diarele înregis- 
treza cu mulțumire demersul Rege
lui Angliei de a fi trimis la Palermo 
escadra mediterană, ca se salute pe 
Suveranii Italiei. Manifestația acâsta 
de simpatie, a doua cji după decla- 
rațiunile lui Prinetti asupra rolului 
Italiei în tripla alianță, e conside
rată ca un omagiu adus de Anglia 
politicei streine, urmată dă guvernul 
din Roma.

Londra, 28 Maiu. După scirl par 
ticulare venite din Capetown, răs- 
boiul e de fapt încetat. Incăerări 
între Buri și Englesi nu se semna- 
leză decât în părțile îndepărtate de 
centrul operațiunilor. Majoritatea șe
filor buri nu mai esercită nici o co
mandă. Dintr’un moment în altul e 
posibilă semnarea protocolului de 
pace.

Berlin, 28 Maiu. Pressa oficiosă 
comenteză în termeni bine-voitorl 
strălucita recepțiune făcută în Ru
sia președintelui Loubet. își esprimă 
satisfacțiuDea de tonul pacinic al 
toasturilor schimbate între Țar și 
Loubet.

Kabu’, 28 Maiîi. Emirul Afganis
tanului a dispus arestarea fratelui 
seu Mirza Mohamed Umar și a altor 
personagii dela Curte, bănuițl de 
conspirație.

Oporto, 28 Maiu. Un ciclon te
ribil s’a deslănțuit în apropiere și 
în același timp pământul a crăpat, 
eșind prin crepături limbi de foc. 
In același timp s’au simțit cutre
mure de pământ în mai multe puncte 
ale Spaniei.

D i v e r s e.
Plâie de noroiu. Acum trei luni la 

Bristol, în Anglia, s’ă, constatat un feno
men meteorologic din cele mai rare: o 
ploie de noroiu a căcjut P6 o întindere 
forte mare. Coperișele caselor, ferestrile, 
arborii, rufele întinse spre a se usoa fură 
mânjite si pătate d’un no- roifl roșatic.

Ploia de noroiu n’a durat decât 20 
de minute și s’a întâmplat diminâța la 7 
și un sfert. In unele localități ploia s’a 
transformat în praf roșu.

Mecanismul fenomenului se esplică 
în felul următor: vântul trecând cu vio
lență peste terene feruginose, a căror su
prafață e pulverulentă, ridică în regiiinile 
atmosferice pulberea; mai târejiu și mai 
departe pulberea cade,sâu curată seu ames
tecată cu ploia.

In chipul acesta se esplică plâia de 
mană, ploia de brosce, ploia de insecte etc.

Literatură.
^Rugăciune de pocăință*  cătră 

Domnul nostru Isus Christos și cele 12 
Vineri mari de peste an. Folosii 6re pentru 
ori-ce cieș'in. Brașov 1902. Prețul 20 bani 
cu porto cu tot. Se află de venejare la 
Tipografia A. Mureșanu.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 28 Maiu 1902.

Hotel Europa: Politzer S. Budape-ta, 
Schvarz O, Viena, voiagiorl; Dr. Novak G. candi
dat do advocat, Sz. Udvarhely : Kovâcs J., Hagel 
V. Lichter M. Glancz J. voiagiorl Budapesta, Pros
per H. Hausazire L. comercianțl BucurescI, Artz 
S. Viena, Dittler S. Lustig S. Budapesta, voiagiorl, 
Wiilke H. comerciant Niirnberg, Dr. Hadnagv, 
propiietar Kovaszna, Rotter F., comerciant Viena.

Hetel „Pomul Verde“: Neumann A., 
voiagior Praga, Rontcljsky R., inginer, Peciei A. 
soție de privatier, Câmpina.

Hotel BucurescI: Griinfeld A. comerciant 
Făgăraș, Reiss S. voiagior, Viena.

Hotel Orient: Palm K. căpitan c. și r. 
Bistriță, Biro I. student, Bethfalva, Licht S. comer
ciant Făgăraș.

G r a n d-H otel: Blumenfeld L. comptabil 
Timișul de sus.

Proprietar: Dr. Aurel AEureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Dop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 28 Maiu n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................120.75
Renta de corone ung. 4% • • • 97 95 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2%. 100.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii................... 201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 70 
Renta de argint austr........................101.65
Renta de hârtie austr..........................101.45
Renta de aur austr.............................120.45
LosurI din 1860................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 711.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 691.— 
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane .... 117.25
London vista................................240.22'/2
Paris vista........................ . . .95.27'/,
Rente austr. 4°/0 de corone . . . 99.80
Note italieue.................................. 93.60

După un an de serviciu de probă 
făcut cu succes, practicantul va fi 
promovat de subcomptabil și se va 
definitiva in poetul seu.

Reflectanții au se documenteze 
absolvarea unei școle comerciale, 
precum și aceea, că posed deplin 
limba română și maghiară.
i—i.(54i) direcțiunea.

I
Se caută o menageră, 
la o casă bună fără copii, o fată 
orfană de familie bună în etate 
de 20—25 anî, seu o văduvă 
fără copii, de etatea acesta, se 
( fie menajeră bună, preferită a fi 
j româna. Remunerație după în- 

5 voială și cost Se se adreseze la 
Redacțiunea „Gazetei Transit' 

. vaniei“. 2-3

>-

u

Sz. 3293—1902.
tlkv.

Arveresi hirdetnrânyi kivonat.
A fogarasi kir. jărăsbirdsăg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi 

hogv Popeneciu Jakab vegrehajtatonak Butum Toma vâgrehajtâst szen- 
vedd elleni 100 kor. tokekoveteles es jărulekai irânti vâgrehajtâsi iigye- 
ben a brassoi kir. trvszek (a sârkânyi kir. jbirâsâg) teruletân fekv6, a
Butum Toma 6s neje sziil. Baboia Racbira nevbn âllo.
522/2 hrsz. ingtlanra 24 korban!758/1 hrsz. ingtlanra 10 korban
930/3 a 3) 42 33 1764/1 13 53 58 71
989 n 33 100 )î 1824/3 3) 3’ 22 71

1027, 1030 „ îl 162 31 1883/3 55 57 40 17

1130/1 n 31 16 33 2097/2 H Hi 18 77

1138/1 M 42 33 2459 r 57 178 15

1140/1 n 33 54 33 2603/3 75 57 20 57

1150/1 î? 33 128 31 521/2 33 Ti 24 51

1)54/1 îî 31 118 31 2424 a/2 Ti Ti 18 77

1156 Ti 33 34 53 2782/24 53 n 116 31

1695 n 274 33 860ab/l n r 152 51

1698 n 33 28 33 tovâbba a 7498/12, 7502/1, 753/11
754/7, 748/1 860 a b brszâm ingatlanbâl Butum Toma jutalâkâra 266

Cursul pieței Brașov.
a Din 29 Maiu n. 1902.

Baucnot rom. Cump. 19.- Vend. 19.04
Argint român. „ 18.40 „ 18.44
Napoleond’orl. „ 19.- „ 19.10
Galbeni „ 11.30 „ 11.40
Ruble RusescI „ 126.- „ 127.-
Mărci germane „ 58.50 )1 •
Lire turcescl „ 10.72
Scris, fonc.Albina 5% 100.— n 101—

Se caută wn Comptoirist
pentru o prăvălie (Mcălliă-ferăriă).

Oferte instruite cu 
niile și fotografia, sunt 
dresa Administrațiunei 
„Gazeta Transilvaniei11 
șov sub „Comptoirist."

testimo- 
a se a- 
cjiarulni 
în Bra-
1—3.(542)

ip
Abonamente la 

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

„Sătmăreaua“ institut de credit și economii, socie- 
(1 tate pe acții în Seini.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

practicant ia „Sătmăreana“ institut de 
credit și economii, societate pe ac
ții în Seini (Szinărvăralja) se escrie 
Concurs cu terminal de 3 Iulie a. c.

Salarul anual este statont în 
720 coione.

1385 Obiecte pentru fi. 1.90.
/Cumpărați direct un ciasornic | 
v de aur cu lanț, garanție de 3 am. 
pentru dame 1 broșe Sim'le Briliante, 
cu I buton fin, I briceag, i callcisBiia- 
t®B*  awtwsBSftt, cu cure se pote fa
ce soootell îndată, 1000 de ociecte 
pentru mas*,  la olsltă cu ciasornic. 
Se capetă cu rambursa de ffl.
«lela KrOngoBd.
1—1(539 BirisBiaw, IVolnika 5.

„Gazeta Transilvanieiu 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Mc. I. Ciurcu și 
la Eremîas NepoțiL

prin
B

X

X

X
V

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

?© $a©â Hal . . S eea
P© f@g© Hai . .
h w aa .... §4

* Pentru România ?i străinătate:
?© t?©! Ha! ... 10 fi’. 
? © I © § © 1 ti a!. . . 
F© m aa .....

Abonamente Ia numerele cu data de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria:
a a . . . . 4 ©ea.
I©g© Hal . â 
îaeâ Ha!. . 1 ,,

Pentru România și străinătate:
S’© aa . . . . .

?© H©â Ha! . .

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- o- mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

JulndnBstrațiunea

„GAZETEI TRANSILVANIEI.

korban, 2043/1, 2045/2 hrsz. ingatlanbâli jutalâkâra 200 korban ezennel 
megâllapitott kikiâltăsi ârban az ârverâst elrendelte, âs bogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1902 evi Junius ho 20-ik napjân delelott 9 orakor 
Felso Veniczen megtartando nyilvânos ârverdsen a megâllapitott kiki- 
âltâsi ăron aloi i3 eladatni fog.

Ârverezni szândekozbk tartozuak az ingatlanok becsârânak l0°/(.-ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szamitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt ovadâkkbpes ertâkpapirban a kikiil- 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ârtelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnâl elâleges elhelyezeserbl kiâllitott sz bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogar as, 1902 evi mârezius ho 26-ik napjân.
A kir. ibirosâg mint tlknyvi hatosâg.

Schupiter
(511,1—1) kir. albiro.

I
w

&X 
XI

ale lui
Verfiabile nunul, decă fl5ăcs»re ewtl» ew«e provensală eu marea de 

nperare a Iwi A. Moli cu subscriere» sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament do casă o răspândire, ce 
cresee mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe calc judecăwresca.

Franzbraiiirt^tHin și s.ajpeajui MqII.
VnvtGa hilst dăcâ fiecare sticlă este-s rovedută cu marca de scutire și cu

ILdUHU îmmdl, plumbul lui A. ITEoJi.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotafc) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răceli. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Ci-l mai fin săDnn de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru • opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
de apărare A. Moil.____________ _________________________________________________

UTrUjujittereie. ps-SmeSjtwfiă prin 
Farsnswistni A.

c. și r, fnriiisor al cărții imperiale Viena, TncManben 9
Comande din provinciă se efectuezi dilnic prin rambursă poștală.

La deyosite să se ceră au urnit preparatele provenite cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engros la 0. Eremia Nepoții, Toutsch & Tartler. —+

cele mai fitie, se pot că-

Antreprize de pompe funebre
‘ZL L

RBrașew, K®©rții LWr. 02.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrtc, așecjâmeutul 

său de înmormântare bogat asortat in cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rend, cât și 
păta cas Ewețasr’s ieîtme.

Comisiune ’și degwa «Ie sfcrțllrî de «filetai ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică, din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sâcriîfirfllw de ?eBIlgSș de 
sm’tal și imitafiuni de metal și de lesam de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representariță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 și cu 4 cai, precum și un car fuaebru venet, 
pentru c@pâss precum și cioclii.

Comande întregi se eseenta prompt șt ieftin, iau 
asupră-mi și transportori de nmrți saa "străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
g-'*  E. Tutsek.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

•< J


