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ANUL LX V.

„&azeta“ iese în Atee ii.
Abonamente pentru Austro-Ungar la: 
Pe un an 24 oor., pe șâee luni

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

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe gâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de 8 franoî.
Se prenumeră la tote ofi- 

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

Abonamentul win flrașu
Admtnistrafiwnea, Piața mare. 

Târgul Inului Nr. 80, et.fi tiu 
I.: Pe un an 20 oor., pe ș^se 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor. 
Ou dusul în casă : Pe un an 
24 oor., pe 6 luni 12 o., pe trei 
luni 6 oorâne. — Un eaemplar 
10 bani. — Atât abonamentele 
cât și inserțiunile sunt a se 
plăti înainte.

Nr. H9. Brașov, Vineri 31 Main (13 Iunie). 1902.

Incidentul din Reichsrath.
Incidentul petrecut alaltăerl în 

parlamentul austriac, despre care 
aducem amănunte mai jos, este pe 
cât de neobicinuit, pe atât de grav. 
S’a întâmplat ceea-ce nu s’a mai po
menit în Austria, ca în plină ședință 
a camerei să fie în modul cel mai 
dur și grolosan insultat capul înco
ronat al unui stat strein și încă a 
unui stat, care stă în strînsă alianță 
cu monarchia ndstră.

Nimic nu pote scusa păcatul, ce 
l’au comis în contra politeței și în 
contra prescrierilor moravurilor po
litice internaționale deputății cehi 
radicali din camera vienesă, când, 
vorbind despre discursul dela Ma- 
rienburg al împăratului Wilhelm II, 
au isbucnit în pătimașe și vătemă- 
tore esclamațiunl față cu Suveranul 
strein și aliat. In privința acăsta toți 
câți țin seină de legile bunei cu
viințe parlamentare trebue se fie de 
una și aceeași părere.

De altă parte nimeni nu pote 
nega, că, decă lucrurile au ajuns 
așa departe, decă au putut se ajungă 
așa departe, acesta este un simptom 
fbrte trist, căci dovedesce contrarie- 
tatea cea mare, în care se află ni- 
suințele și desvoltarea interiors a 
monarchiei austro’ungare cu nisuin- 
țele politicei germane, representate 
de împăratul Wilhelm.

Trebue să fie mare amărăciunea 
față cu politica de germanisare și 
față cu amenințările contra slavis
mului, ce resuflă din vorbirea ros
tită la Marienburg de cătră împă
ratul Wilhelm, decă tocmai din sînul 
Cehilor, deși din flancul cel mai 
estrem al lor, se ridică voci, cari 
cu desconsiderarea celor mai deli
cate interese de vecinătate și de 
alianță ale monarchiei și cu călcarea 
demnității parlamentului, sar în apă
rarea Polonilor din Posen.

E caracteristic, că numai es- 
tremii cehi au luat parte la scena, 
despre care vorbim, și că deputății 
poloni din Galiția au fost privitori 
tăcuți.

împrejurarea acesta dovedesce, 
că Slavii din Austria se simt soli
dari față cu atacurile și amenințările 
germanismului dinăuntru și din 
afară și că animositatea lor sâu, mai 
bine c|is, ura lor în contra Germa
nilor a luat proporțiuni îngrijitore, 
cari nu pot rămâne făr’ de efect 
nici asupra raporturilor de alianță 
cu împărăția vecină, raporturi, cari 
și așa nu se bucurau în sînul Sla
vilor de vre-o simpatia.

Cei ce erau mai atașați triplei 
alianțe, cei ce odinioră formau chiar 
o coalițiune cu Germanii austriac! 
în contra Cehilor, erau Polonii din 
Galiția. Ceilalți Slavi îi considerau 
chiar ca pe nisce apostați ai causei 
slave.

Astăcji Polonii austriac! sunt cei 
mai întărîtați în contra Germaniei 
și a politicei sale, astăzi ei au de
venit chiar cei mai pronunțați con
trari ai triplei alianțe. Acesta o do
vedesce și scirea cea mai nouă, că 
în Lemberg domnesce pentru mo

ment o estra-ordinară agitație și miș
care, ce se îndreptâzâ și în contra 
amintitei alianțe.

C’un cuvânt, s’au întors lucru
rile cu totul și, cum vedem, solida
ritatea slavă se manifestă într’un 
mod, care trebue se pună pe gân
duri pe bmenii de stat ai Austriei, 
der va face ca și cercurile dirigui- 
tore din Germania să vadă, că calea 
pe care a pornit politica guvernului 
prusian și a împăratului în cestiunea 
naționalităților, nu este de natură a 
întări și consolida legăturile de 
alianță cu monarchia Habsburgilor.

Ar fi o mare calamitate pentru 
monarchia nostră, dâcă lupta dintre 
slavism și germanism, despre care 
am flis de atâtea ori, că va fi ne- 
înlăturabilă, ar lua deja de pe acum 
proporțiuni mai mari și mai seriose.

Interesant este în ori-ce cas, că 
Maghiarii în fața celor petrecute în 
camera din Viena și a urmărilor, 
ce le-ar pute ave pentru raporturile 
cu Germania, se întrăbă decă ei vor 
pute să stee la o parte ca simplii 
privitori, ori că vor fi trași și ei în 
vârtejul încurcăturilor eventuale?

Răspunsul, ori cât de neutrali 
ar voi să fie Maghiarii, nu pote fi 
nici după părerea acestora, decât că 
în cașul acela nici ei nu vor scăpa 
de ce se tem.

Ministrul Wlasics și catechisa- 
rea. In nr. 80 dela 9 (22) Aprilie a c. al 
foiei nostre, am fost publicat în copie o 
circulară a directorului șcălei. de stat din 
Apahida cătră preoții catechețî de acolo, 
în care — provocându-se la un ordin dela 
5 Martie al ministrului de culte și instruc
țiune publică — le face cunoscut, că pe 
viitor religiunea și morala nu se pote 
preda în școlele de stat, decât în limba 
maghiară, escepțiune admițendu-se numai 
la cl. I și II, în care instrucția din acest 
obiect se p<5te face și în limba maternă a 
elevilor.

„Pol. Ert.“ publică acum următorele: 
„Ministrul de culte și instrucțiune 

Wlassics Gyula a dat ordin, ca în școlele 
de stat primare Religiunea se se predea 
necondiționat numai unguresce. Numai în 
clasele I și II se permite escepțional, ca, 
în mod aiKciliar, să se întrebuințeze și limbă 
streină, der numai atunci, decă majoritatea 
școlarilor sunt de limbă streină. A mai 
dispus ministrul în mod riguros, ca Reli
giunea să se predea mimai în localul 
școleid

Ministrul ordonă deci, necondiționat 
propunerea în unguresce a Oatechismului 
și Istoriei biblice în clasele III și IV pri
mare, er încât pentru clasele I și II per
mite întrebuințarea „limbei streine11 numai 
în cas când majoritatea elevilor e nema
ghiară. Ce se va întâmpla cu școlarii ne- 
nemaghiari dela școlele primare de stat, 
cari nu sunt în majoritate la cutare școlă? 
Cum vor pute ei să-și câștige primele 
cunoscințe în Religiune, decă catechetul 
respectiv e oprit a preda în limba ma
ternă ?

Etă o ne mai pomenită volnicie și 
un nou atentat din cele mai temerare în 
contra limbelor nemaghiare. Credem, că 
Archiereii bisericelor române vor lua mă
suri grabnice de paralisare a acestui 

atentat și vor face pașii necesari în apă
rarea drepturilor limbei ast-fel încălcate 
a bisericei.

Afacerea stegului din Clușiu'în 
camera ungară. în ședința dela 11 Iu
nie a camerei ungare ministrul-președinte 
Szell a răspuns la interpelația deputatului 
Nessi Pal, relativ la steagul regimentului 
nr. 51 din Clușiu, ce se va sfinți luna vi- 
itore. Ministrul-președinte a spus, că s’a 
convins și dânsul, că emblema Ungariei e 
aplicată pe steag în felul descris de inter- 
pelant. Părerea ministrului-președinte este, 
că prin aședarea emblemei ungare, cu co
rona ei de 900 ani, într’un rang cu emble
mele provinciilor ereditare, este o violare 
a constituției, a demnității și independen
ței națiunei maghiare. (Vii aprobări.) Fă
când acestă enunciațiune ministrul-preșe
dinte rogă pe deputați se nu facă prece
dent. Acesta este o rămășiță tristă a tre
cutului furtunos. „Declar și eu, (jice d-1 
Szell, în calitatea mea de ministru-preșe- 
dinte, că steagul nu corespunde constituției 
patriei nostre, nu corespunde condițiunilor 
dualismului și sentimentelor nostre națio
nale.'1' Ministrul-președinte declară, că a 
primit ordin dela loc înalt, ca se inițieze trata
tive în afacerea steagului și s6 se ia me- 
suri pentru schimbarea lui.

Dr. Nessi ia cu plăcere notă despre 
răspunsul ministrului.

Congresul bisericesc sârbesc. 
Din Carloveț se scrie, că spiritele în ta
băra moderaților sunt fdrte indispuse și 
consternate. Comisia verificătore a con
gresului șî-a sfîrșit lucrările și va propune, 
ca tdte mandatele delegaților radicali și 
independenți— deși multe din ele au fost 
contestate — să fie verificate fără de nici 
o piedecă. Aceeași comisie va propune in
validarea mandatelor a 10 delegați mo
derați, urmărind prin acesta scopul de a 
reduce partidul moderat. Se prevăd dis- 
cuțiuni pasionate și lungi asupra acestor 
cestiuni și improductivitatea congresului 
în timp de mai multe săptămâni.

Declarația guvernului frances. 
în ședința de alaltă-eri a parlamentului 
frances noul ministru președinte Combes a 
făcut în numele cabinetului său următo- 
rea declarație:

„Vom combate cu cea mai mare e- 
nergie încercările d’a se abate armata 
dela unica și nobila ei misiune. Vom ține 
armata afară de politică și vom opri-o de 
a dă ascultare șoptelor vinovate. O parte 
din'cler voia să amestece causa bisericei 
catolice cu aceea a congregațiunilor și, 
în contra spiritului legilor, s’a coborît pănă 
în arena electorală. Ast-fel de rătăciri nu 
vor mai fi tolerate. Vi-se va face o pro
punere pentru a-se pune din nou în apli
care legea instrucțiunei dela 1850 și a-se 
reda statului drepturile și garanțiile de 
cari are absolută necesitate. Guvernul va 
presenta în curend Senatului proiectul de 
lege relativ la introducerea serviciului 
militar de doi ani și-l va susține cu ener
gie. Politica năstră esternă va continua 
și în viitor pe basa alianței, ale cărei 
efecte bine-făcătore sunt apreciate în ace
lași mod atât de Francia, cât și de Ru
sia și în care se văd garanțiile esențiale 
ale echilibrului european. Guvernul va 
întreține relațiunile și prieteniile desvol- 

tate său reînoite în mod fericit, relațiuni 
de vecinătate său de comunitate de inte
rese, respectând în tot-deuna drepturile 
altora“.

Declarația guvernului a fost primită 
cu aprobări.

Principele Ferdinand la Țarul. 
La 10 Iunie n. principele Ferdinand al 
Bulgariei a sosit cu trenul separat de 
curte în Peterhof. La gară l’a întâmpinat 
marele duce Vladimir. La primire au fost 
presenți marii ducî Vladimirovici, Andreiu, 
Nikolajevici, Mihailovici Sergius, ministrul 
curții br. Frederick, ministru de esterne 
Lambsdorff, ministrul de comunicațiune 
Kilkov, ambasadorul turc Hussin-pașa cu 
personalul ambasadei etc. După salutări 
reciproce, principele Ferdinand a făcut 
revista campaniei de onore lăncierilor gar- 
dei, în timp ce musica a cântat imnul 
național bulgar. Principele s’a dus apoi, 
însoțit de marele duce Vladimir, la vila 
imperială „Alexandra14, unde l’au primit 
Țarul Nicolae și Țarina Maria Feodorovna.

Banffy teoreticianul.
— Urmare. —

Tendința legilor create într’aceea 
era: — de a face posibil, ca întrebuința
rea limbei naționale în vieța publică, față 
cu disposițiile acelei legi, se se facă obli- 
gătdre în mod unitar. S’au luat disposiții 
înainte de tote, nu numai ca fie-care să 
potă învăța limba oficială maghiară a 
statului, der să fie obligat a o învăța. 
Luând lucrurile în mod riguros, tdtă ces
tiunea se resumăză aici, punctul cardinal 
al creărei statului național maghiar uni
tar aici culminăză, căci după cum am au
dit odată din gura repausatului ministru 
al cultelor și instrucțiunei publice, Tre- 
fort: — de-ocamdată trebue se creăm can
titatea cunoscetorilor limbei maghiare, apoi 
de aci, în cursul timpului, cu o politică 
conscientă și hotărîtă națională, în mod 
firesc se va forma calitatea celor ce vor 
simți unguresce.

Decă în țeră — după cum în virtutea 
legii este datoria fie-căruia — toți vor sci 
unguresce, nu va fi necesar, nici din con- 
siderațiuni de echitate a vorbi despre fa
vorurile legei amintite, acordate naționali
tăților relativ la întrebuințarea limbei.

Unde este scris și cu cejise pote mo
tiva, că ceea-ce este drept și natural în 
tăte statele din Europa, aceea în Ungaria 
să fie călcare de drept?... Unde este scris 
și cu ce se pote motiva, că ceea-ce pdte 
face imperiul german seu în România, și 
ceea-ce este lucru firesc în Anglia și 
Francia, — aceea în Ungaria să fie esces 
și nedrept?... Cui îi trece prin minte a 
cere în Britania favoruri de limbă în vieța 
publică pentru Scoțieni său Welsh!? Ore 
Flamandii, cari locuesc în nordul Franciei, și 
cari formeză marea majoritate în mai multe 
departamente, ori în sud Bascii seu Pro
vensalii, cari pănă în diua de astădi au 
limba și literaturatura lor independentă, 
credeți, că cer drepturi separate politice 
și în viăța publică, er în contactul cu auto
ritățile, favoruri de limbă?

Mica Românie, urmărindu-și în mod 
ferm ținta, au nu este destul de înțeleptă 
față cu locuitorii Ciangăl destul de nu
meroși, băștinași acolo, când, avend în ve
dere interesele statului national român, se 
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îngrijesce ca să-i romaniseze, cu succes 
pentru dânșii, deși pentru noi și pentru 
Ciangăi cu desastru? Ea tolereză, ce e 
drept, întrebuințarea limbei materne în fa
milie. în biserică însă introduce preoți ca
tolici italieni, er în școlă limba de pre
dare românescă, lăsând limba maternă nu
mai ca obiect de studiu... România nu dă 
grație nici măcar reformaților, cari petrec 
acolo numai ca trecători și cari în biseri
cile lor mai pot, ce e drept, să-și între
buințeze limba lor maternă, însă în școlile 
întreținute de denșii, conform legilor ins- 
trucțiunei primare din România, pe lângă 
limba de predare română, limba maghiară 
se învață numai ca obiect de studiu. Nu 
o accentuăm acesta ca gravamen, — ci 
din contră ca un procedeu conscient vred
nic de invidiat, pe care ar trebui să-l 
urmăm.

Nu vrem să vorbim despre politica 
rusificatore a Rusiei. Relațiile particulare 
de acolo ne dispenseză, ca să insistăm 
asupra raporturilor de naționalitate de 
acolo.

(Va urma).

Din „Reichsrath“.
— In contra împăratului german. —

Cetitorii noștri cunosc discursul, ce 
l’a rostit împăratul Wilhelm II la festivi
tățile din Marienburg, de unde în secolul 
XIII ordinul cavalerilor tentoni a purtat 
răsboiă de nimicire contra Polonilor și 
Litvanilor. Împăratul Wilhelm a făcut 
amintire de insolența polonă și a vestit 
pe față nimicirea Polonilor.

Vorbirea împăratului a format obiect 
de critică aspră în ședința dela 10 Iunie 
a „Reichsrath“-ului austriac. Deputatul ceh 
radical Klofag a adresat o interpelație în 
limba cehă din causa vorbitei împărătesc! 
din Marienburg. Interpelația se va traduce 
în limba germană și se va ceti în proxima 
ședință. In interpelație Klofag întrebă pe 
ministru-președinte, decă e aplecat a răs
punde la vorbirea împăratului german, în 
care a provocat nu numai pe Poloni, ci 
tdte poporele slave, și în care și Germanii 
înafară de imperiul german sunt chemați 
la luptă comună contra Slavilor.

Etă ce i-se raporteză din Viena Iui 
„Budapesti IIirlap“ despre acesta parte a 
ședinței „Reichsrath“-ului dela 10 1. c. .•

La finea ședinței Klofac luând cu
vântul a dis următdrele:

— In vorbirea lui, marele fraseolog 
Wilhelm II s’a pus în fruntea propagandei 
pangermaneși a întrebuințat espresiuni, ca 
și cari riam obicinuit a audi, decât din gura 
oratorilor beți d( prin cârciumi. Când un 
om de rend vorbesce despre obrăznicia 
polonă și temeritatea sarmată, el dă prin 
acesta dovedi despre lipsa lui de cultură; 
der când un împărat întrebuințeză astfel de 
cuvinte, sciut fiind că pentru dinastia lui 
sângele polon a curs șiroie, acesta e o do
vadă, că obrăznicia și temeritatea trebue 
se le căutăm în altă parte, și că împăratul 
german nu este numai unul din fanaticii 
germani de ultima speță, ci tot-odată și 
un om lipsit de ori-ce tact. împăratul 
german n’a vorbit însă cu prilejul acesta 
numai despre Poloni, ci în presența unui 
Austriac cu înaltă posiție, a îndemnat pe 
Germanii afară din imperiu la luptă contra 
Slavilor. Aici înceteză ori-ce considera- 
țiune și se impune datoria guvernului, de 
a căuta calea și modalitatea, ca se respingă 
înaintea lunei întregi acestă obrăznicie pru
sacă, să arate, că în statul acesta nu se în
suflețesc pentru Caligula german și că băr
bații noștri de stat resping ori-ce aroganță 
înfumurată nu numai în interesul națio
nalității germane, ci și în interesul lor. 
Când rugăm pe d-1 președinte să bine- 
voiescă a atrage atențiunea ministrului- 
președinte asupra interpelației' nostre, tot
odată la obrăznicia din Marienburg a 
împăratului german nu putem răspunde 
decât cu: pfui!

In decursul vorbirei lui Klofag, agra- 
rianii cehi și socialiștii naționali ceh! au 
pronunțat cuvinte aspre la adresa împă
ratului Wilhelm. Președintele a întrerupt 
pe Klofap, încă la începutul vorbirei, și 

mai la urmă l’a chemat la ordine, însă 
atunci de pe băncile negermane au strigat 
sgomotos:

— Pfui Wilhelm II!
Fressl: Nu vom tolera o astfel de 

mișelie.
0 voce: împăratul german a fost beat, 

când a dis ceea-ce a dis.
Când Klofag a calificat de obrăznicie 

vorbirea împăratului Wilhelm, președintele 
l’a chemat din nou la ordine și în fine 
i-a luat cuventul. La acesta s’au audit erăși 
strigări furtunose de pfui la adresa lui 
Wilhelm II.

Fressl-. Pfui Wilhelm II. Sper, că se 
va afla un atentator, care se-l culce la 
păment.

O voce: Omul acesta e bun de legat! 
Se vede, că e urmașul lui Otto II.

Schonerer: De ce tremurați așa de 
mult, când audiți cuventul: „împărat ger
man" ? La simpla amintire a numelui său, 
cădeți la păment de spaimă!

Fressl-. Numai un guvern laș tolereză 
așa ceva! Numai un ministru-președinte 
incapabil nu reageză la așa ceva.

Schock (cătră Germani): Toți sunteți 
sclavii împăratului german. Voi suferiți, ca 
împăratul Wilhelm să vă încalece.

Președintele, în mijlocul sgomotului 
uriaș comunică, că deputatul (polon) Dr. 
de Kozlowski șl-a depus mandatul de de
putat și închide ședința.

SC1RILE BILEI,
— 30 Maiil v.

Reuniunea română de gimnastică 
și de cântări din Brașov va face Luni, 
a doua di de Rosalii o escursiune la 
Derste, împreunată cu producțiune de cân
tări, după care va urma dans. Membrii 
reuniunei și familiile lor vor avă intrare 
liberă atât la producțiune, cât și la dans. 
Aceia, cari nu sunt membri plătesc 2 cor. 
Producțiunea va avă loc între 5—fl.Tram- 
vaiu la orele 2 și la 3’40 p. m. Programul 
în numărul de mâne.

Nou fișpan în comit. Târnava-mică. 
„Pol. Ert.u aduce soirea, că br. Kemeny 
Akos, deputatul cercului Reghinul-săsesc, 
va fi numit cât mai curend fișpan al co
mitatului Ternava-mică, cu reședința în 
Dicio-St.-Mărtin. In cercul devenit astfel 
vacant va candida secretarul de stat în 
ministeriul de comerciu Wickenburg Mark.

Moldovân Gergely despre episco
pul Pavel. In foiletonul diarului „Buda
pesti Hirlap", d-1 Moldovăn Gergely, din 
Clușiu, publică nisce amintiri despre epis
copul Pavel, căutând a-1 presența publi
cului maghiar într’o lumină falsă, ca și 
cum repausatul episcop ar fi fost animat 
de același spirit „patriotic", prin care „s’a 
distins" d-1 Moldovan de atâtea ori. D-nia 
sa profită de acestă ocasiune spre a-și da 
singur un certificat de bună conduită, de
dus din faptul, că episcopul Pavel l’a in
vitat la masă și ca ospe la băile sale, 
„fără să-și bată capul cu opinia publică a 
întregei românimi, care îl stigmatizase pe 
Moldovan de renegat". „Episcopul Pavel, 
dice d-1 Moldovan, a sciut să aprecieze în 
mine convingerea și curagiul sufletesc, 
m’a poftit ca dspe" etc.—Apoi ce era se 
facă repausatul episcop, ca patron al gim- 
nasiului, la care d-1 Moldovan era delegat 
din partea ministerului la maturitate? 
Putea să nu se arate politicos față cu 
dânsul ? A deduce însă de aici un fel 
de aprobare a conduitei sale, numai logica 
d-lui Moldovăn e capabilă. Ba ne în- 
torcem, și primim argumentația d-lui Mol
dovan, dăcă va fi în stare să ne dove- 
descă, că dela masa repausatului episcop 
au fost escluși' repreSentanții „politicei es- 
treme române", contra cărora d-sa pretinde, 
că a luptat și că casa ospitalieră a 
episcopului de Oradea n’a stat deschisă, 
decât rătăciților de talia d-sale. — încât 
pentru afirmarea injuriosă, că limba ma
ghiară ar fi fost introdusă în cursul su
perior al giînnasiului din Beiușiu „la 
dorința episcopului Pavel", ea este vred
nică de „loialitatea" faimosului profesor 

universitar din Clușiti, care cu cât este 
mai mare distanța între timpul actual și 
între timpul când mânca „plăcinte valahe" 
în casa tătâne-seu din Gherla — cu atât 
mai mult își uită de iubirea de adevăr, 
proprie chiar și celui din urmă opincar 
român.

Dela comitat. Comitetul administra
tiv al comitatului Brașov a ținut ședință 
ordinară lunară în diua de 9 Iunie sub 
președința d-lui fișpan, conte Stefan 
Lăzăr. Din raportul directorului financiar 
reiese, că în luna trecută s’au incassat 
162,082 cor. 84 b. dări directe și 379.25 
cor. taxe militare. Restanța dărilor directe 
a fost de 284.888'95 cor. Dări indirecte și 
alte imposite erariale s’au incassat 466.377 
cor. 34 b. — Starea sanitară a fost în ge
neral satisfăcătdre. In orașul Brașov po
jarul devenind epidemic, grădinile de 
copii s’au închis și s’au luat disposiții, ca 
esamenele în școlele primare să se țină 
cât mai curend. Cașuri de bdle epidemice 
s’au întâmplat și între elevii șcdlei gr.-or. 
din Satulung, unde s’au luat disposițiile 
necesare. — Din raportul procurorului 
reiese, că' pe teritorul comitatului s’au in
tentat 41 de procese criminale. — Șoselele 
statului și cele municipale sunt în stare 
bună. Comunicația nicăiri n’a suferit în
trerupere.

Violarea steagului. In afacerea pre
tinsei violări a steagului unguresc de cătră 
elevul din cl. II a gimnasiului săsesc, 
Hans Krutzler (Schuller) s’a ținut eri per
tractarea sub președința d-lui Monorai, 
ajutor de judecător. La propunerea apă
rătorului, Simion Damian, procesul s’a 
amânat pe timp nedeterminat.

Mișcarea antisemită. Se scrie din 
Varșovia: In populația de aici mișcarea 
antisemită a luat în timpul din urmă pro
porții enorme. Acesta se manifestă mai 
ales prin înființarea de societăți, în ale 
căror statute se spune expres, că Evreii 
sunt escluși. In timpul din urmă s’a în
ființat o societate de dame creștine și o 
societate a meseriașilor creștini, amândouă 
cu tendință pronunțată antisemită. încetul 
cu încetul se săvârșesce o definitivă se- 
parațiune între creștini și Evrei pe tdte 
terenele sociale.

Cooperatorii gr. or. din Bucovina 
la împăratul. Săptămâna trecută o de- 
putațiune compusă din trei preoți-coope- 
ratorî din Bucovina s’a presentat la Ma- 
jestatea Sa în Viena, cerând îmbunătăți
rea salarelor. După acesta s’au presentat 
la ministrul cultelor Dr. Harței. In amân
două locurile au primit asigurări mult pro- 
mițătore.

Instalarea preotului din Crisbav. 
Dumineca trecută s’a făcut instalarea so
lemnă a părintelui Schiopu în comuna 
Crisbav. Diarului unguresc din localitate 
i-se raporteză, că noul paroch a venit din 
Țînțarî însoțit de un banderiu. La intra
rea în comună era ridicată o porta trium
fală, unde erau de față la primire și con
siliul comunal și senatul bisericesc evan
gelic din Crisbav. In cortegiu erau de față 
și Unguri. Cortegiul purta steaguri în co
lori ungurescl și românesc!. Diarul ungu
resc întrebă, ce au căutat acolo steagurile 
românesc!?

Cununie. D-șdra Aneta Ripescu și 
d-1 Danilă Șerban, notar cerc. în Voila, își 
vor serba cununia religiosă la 16 Iunie n. 
în biserica gr.-or. din Tohanul-nou.

„Un profesor universitar Evreu și 
guvernul român". D’arul „M. Szd" scrie 
sub titlul de mai sus următdrele : „La uni
versitatea din Iaszvăsâr (!) de câți-va ani 
funcționa ca profesor de bacteorologie, 
Dr. Lebell, unul dintre cei mai distinși 
elevi și fost asistent al celebrului Dr. Ba- 
beș din București. Corpul profesoral îl 
stima pe Dr. Lebell ca pe un decor (?) al 
său. Ce să vedi însă? Acuma când după 
lege trebuia regulată în mod definitiv ca
tedra lui, guvernul l’a somat să-și dea di- 
misia, pe motiv, că e Evreu și ca atare 
considerat de străin, deși s’a născut în 

țeră. Procedeul guvernului a. scandalisat 
din cale afară pe colegii lui Lebell, și au 
hotărît în unanimitate să protesteze (?) 
energic în favorul distinsului lor coleg....“

Pescuitul în Dunărea-de-jos. Con- 
vențiunea pescuitului în Dunărea-de-jos, 
încheiată între România și Ungaria, a fost 
semnată Joia trecută în ministeriul de co
merciu ungar de cătră representanții am
belor guverne. Ratificarea definitivă acon- 
vențiunei se va face în cursul săptămânei 
acesteia în Bucuresci.

Rănire. Nicolae Bădițoiu, locuitor în 
Scheiu, a poftit în sera de 9 Iunie pe 
Gheorghe Mogoș în casa sa la un păhar 
de rachiu. Stând așa de vorbă, etă, că în
tră nevasta lui Bădițoiu. Se începe o certă 
între bărbat și nevastă. Pe semne s’a 
amestecat și Mogoș în certă, căci Bădi
țoiu scoțând un cuțit l’a rănit în două lo
curi. Rănitul a fugit afară și a strigat 
după ajutor. loanLupșan, trecând pe-acolo, 
l’a ridicat pe Mogoș, care pierzând sânge, 
căduse la pământ și l’a dus acasă. Poliția 
a pornit cercetare contra lui Bădițoiu.

Un câștig fatal. .Se scrie din St.- 
Polten, că agricultorul Gheorghe Landed 
din comuna Paschallern, și-a luat vieța 
spânzurându-se. El câștigase cu câte-va 
dile înainte cu un los al loteriei din Ham
burg 70.000 mărci. Direcțiunea financiară, 
audind despre acesta, a confiscat losul și 
a amendat pe Landed, pentru-că a cum
părat un los, care era interdis în Austria. 
De supărare, Landed și-a pus capăt vieții.

Reuniunea pompierilor voluntari din 
Bod aduce la cunoștința publică, că din 
incidentul serbărei esistenței sale de 15 
ani arangieză Luni 3 (19) Iunie a. c. a 
doua di de Rosalii o petrecere în „Poiana 
ascunsă", la care prin acesta se învită 
toți binevoitorii și sgrijinitorii acestei reu
niuni. Invitări speciale nu se fac. Intrarea 
benevolă. Ofertele se vor chita pe cale 
publică. Venitul curat este destinat fondu
lui pompierilor. începutul la 12 din di. In 
cas da timp nefavorabil, petrecerea se 
amână.

Populația României în 1901. D-1 
L. Colescu, șeful serviciului sanitar din mi
nisterul domeniilor, a înaintat d-lui minis
tru Missir un raport privitor la mersul po- 
pnlațiunei din țeră în anul 1901.

Din acest raport se constată, că în 
acel an au fost 240704 nașteri și 160351 
decese. A fost deci un escedent de 80353 
morț! față cu decesele.

Anul 1901, după 1900 e cel mai sa
tisfăcător din ultimii cinci ani, în privința 
popul ați un ei.

In 1900 populația țării a crescut cu 
88699 suflete.

Ținând sema de acel spor, precum și 
de cel de 80353 din anul 1901, găsim că 
populația totală a țărei la începutul anu
lui 1902 a fost de 6,081,482 locuitori. Bine 
înțeles, că acestă țifră se găsesce adău
gând sporul celor doi ani la datele recen
sământului general din Decemvrie 1899.

In 1901 sporul populației a fost mai 
mic, decât cel din 1900 din causa marei 
mortalități.

In anul precedent au murit 163354 
persone, cu 14207 mai mult ca în 1900.

Escedentul de nasceri din 1901 de 
' cel mai mare coeficient, ce s’a obținut în 
. statele europene. Rapărtat la cifra popu
lației stabile a țărei, coeficientul de cres- 
cere naturală e socotit la 13 la 1000 de 
locuitori.

Din comitatul Sătmariului.
(Protopopiatul din Baia-mare.)

— 10 Iunie 1902.
Districtul protopopesc al Băiei-mari, 

cu 9 parochii și 3 filii și cu o populațiune 
română de religiunea greco-catolică în nu
măr de 11764 suflete, ?a devenit vacantă 
încă de mult timp prin trecerea din vieță 
a protopopului Stefan Bilțiu. Protopopul 
își are reședința în Baia-mare, care paro-



Nr. 119.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

chie numără peste 3000 suflete române, fiind 
âșa-der una dintre cele mai însemnate pa- 
rochii în părțile acestea.

Credincioșii doriau din totă inima să 
le vină un paroch, care să strălucescă prin 
tdte virtuțile creștinesc!, ca să le facă 
onore înaintea celorlalte confesiuni. Să nu 
fie beutor, pentru-că nimica nu înjosesce 
mai tare pe un preot, decât lăcomia de 
mâncare și beutură. Să fie păzitor deștept 
al turmei sale, pentru-că aici se întâmplă 
forte des, că greco-catolicii trec așa pe 
neobservate la romano-catolicT și din Ro
mâni ce erau, se fac Unguri. Nu e nevoie 
:Să facă politică, der *e nevoie să fie bun 
Român, căci la turma cuvântătore româ
nescă, păstor român să cade.

Scriitorul acestor rânduri a avut 
•ocasiune să asiste din întâmplare înainte 
-de asta cu doi ani la o cununie în bise
rica catolică. Oine se cununa? Fiica unui 
advocat român și nepotă de protopop. Mi
rele era un pictor spaniol venit din Miin- 
•chencușcola secesionistă a lui Holldsy, ca
tolic, maran, ori ce-o fi fost. Destul, că 
deși în tdtă lumea așa-i obiceiu, ca mi
rele să se cunune în biserica miresei, ne
poțica de protopop român, nu s’a cunu
nat la biserica strămoșilor săi, ci la o bi
serică streină.

Am vădut cununia acesta și mare 
mâhnire mi-a cuprins sufletul. Unde este 
protopopul ? Cum de a îngăduit să se facă 
-asemenea lucru?

Protopopul ?
Apoi protopopul însuși, îmi spunea 

interlocutorul meu, protopopul'însuși încă 
-și-a măritat fata tot după un pictor de ăș
tia, cu deosebirea, că acela era evreu.

— Der s’a, botezat cel puțin?
— Nu se scie, mi-se pare că nu.
— Apoi cum? Nici nu s’au cununat 

la biserică ?
— Ba se (jice, că protopopul li-ar fi 

dat așa un fel de binecuvântare, mai mult 
•ca tată, decât ca preot.

Astfel scia acel protopop să-și pă- 
.zescă turma, er în familia lui, el preot ro
mân, care a păstorit Baia-mare aprope 30 
<de ani, limbă românescă nu s’a audit. Co
piii lui habar n’au de limba românescă.

Pentru o populație de 3000 de su
flete, în Baia-mare se află o biserică, care 
nu e încăpătore nici pentru 1000 de su
flete și pe când și satele cele mai tică- 
lose se strădănuiesc să-și facă câte o bi
serică frumosă, Baia-mare rămâne pe ve
cie cu bisericuța sa ridicată încă pe la 
sfârșitul veacului XVIII.

In manifestațiile vieții publice reli
giose nimeni nu mai îndrăsnesce a-și între
buința limba, gazetă românescă în Baia- 
mare nu are întrare, pe crucile dela mor
mintele Românilor strălucesc inscripții d’al 
-d’astea:

„Itt nyugszik Csolopân Păl.“

. „Itt nyugszik Remetyân Sândor.“
*

Citesc acum într’un cliar unguresc 
ifEgyetertes), că episcopul din Gherla a 
.numit la Baia-mare (probabil din cei pre- 
-sentațî de oraș, pentru-că orașul alegej pe 
protopopul Stefan Pop din Baia-Sprie.

Noul protopop e născut în Lechința 
»(țera Oașului) și e în etate de 60 ani. A 
fost mai mulțî am catechet și profesor de 
limba română (sic) la gimnasiul din Baia- 
mare, de 23 de anî e protopop în Baia- 
Sprie. L’am visitat înainte de asta cu vr’o 
7 anî, căci îmi fusese și mie eatechet și pro
fesor. L’am visitat, scii, ca omul, care vine 

■ din depărtări mari și se bucură, că-șl pote 
saluta pe fostul profesor, după o absență 
iîndelungată.

Ei bine, credeam că cade casa pe 
mine, când întrând în salon, n’am putut 
să conversez un singur cuvânt cu familia 
în limba românescă.

Am eșit ca opărit și îmi era rușine 
•de rușinea lor.

liltă cine este numit paroch și proto
pop într’un oraș, unde primejdia desnațio- 
nalisării este mai iminentă, de cât ori 
unde, cu tdte că împrejurimea este în ma
joritate covârșitore românescă. Ne per- 

•dem naționalitatea -și-,ne lăpădăm de neani 

și religie, pentru-că avem păstori năimiți, 
și inerții

Alții să scrie mai mult. Eu mi-am 
descărcat sufletul.

Bian.

Programa examenelor
Ia Șcdlele Medii gr. or. române din Brașov, 

la finea anului școlar 1901—1902.

Examenul de maturitate. Vmerz și 
Sâmbătă, în 7 și 8 Iunie v. va fi exame
nul oral de maturitate la gimnasiu.

La examenul de maturitate nu pot 
asista școlarii; pentru publicul mare el 
este deschis.

Examenele private cu școlarii pri- 
vatiști din școlele medii se vor ține în fi
lele de 10—15 Iunie v., având a-se pre- 
senta școlarii privatiști pană în 10 Iunie v. 
în cancelaria direcțiunii și a depune tacsa 
de examen.

Examenele publice de încheiere.

A) La gimnasiu.
Miercîiri, în 26 Iunie v.

7V2 —8 cl. VII Latina, Prof. N. 
Sulică. 8—8'/2 cl. VII Geografia politică, 
Prof, Dr. Ios. Blaga. 8‘/2—9 cl. VI Ma
ghiara, Prof. Dr. I. Bunea. 9—9l/2 cl. jVI 
Religia, Prof. D. Făgărășianu. 9’/2—10 cl. 
V Germana, Prof. Dr. G. Lacea. 10—10'/2 
cl. V Istoria, Prof. G. Vătășan. 10'/2—11 
cl. IV Istoria naturală, Prof. Ip. Ilasievici. 
11 — Îl1/, cl. IV Geometria, Prof. P. Percea. 
ll*/2—12 Declamațiune. Coruri vocale. 
2l/j—3 cl. III Germâna, Prof. M. Jantea.
3— 31/, cl. III Istoria, Prof. M. Jantea. 
372—4 cl. II Maghiara, Prof. I. Petrovici.
4— 41/, cl. II Aritmetica, Prof. L. Nastasi. 
472—5 cl. I Geografia, Prof. G. Vătășan.
5— oy2 cl. I Latina, Prof. I. Petrovici.

B) La ș c â I a reală.
Joi, în 27 Iunie v.

—8 cl. IV reală Geometria, Prof. 
P. Percea. 8—8V2 cl. IV reală Matematica, 
Prof. A. Ciortea. 87,—9 cl. III reală Is
toria, Prof. M. Jantea. 9—9 72 cl. III reală 
Francesa, Prof. Dr. G. Lacea. 972—10 cl. 
II reală Religia, Prof. Dr. St. Stinghe. 
10—107-2 H reală Geografia, Prof. A. 
Bârseanu. 1072—11 cl. I reală Germâna, 
Prof. Dr. C. Lacea. 11—1172 cl. I reală 
Maghiara, Prof. N. Bogdan.

Notă: — Examenele se țin în sala festivă 
a gimnasiului. -- Școlarul, care va absenta dela 
examen, nu se va promova, ci va avd să facă 
examen supletor în Septemvre a. c.

Luni în 24 Iunie v. după amedl Ia 
fi ore se va ține examenul public din 
gimnastică în curtea de gimnastică; în 
cas de timp nefavorabil, examenul de 
gimnastică se amână pe diua proximă, 
adecă pe Marți seu eventual pe Joi, la 
aceeași oră.

Sâmbătă în 29 Tun ie v. după ser
viciul divin, la care vor participa toți șco
larii, se va încheia în mod solemn anul 
școlar 1901/902, distribuindu-se premiile 
în sala cea mare a institutului.

La încheierea anului școlar în 29 
Iu nie, fie-care școlar va primi testimoniu 
scol, și un esemplar din Anuarul școlei. 
Școlarii absenți nu vor primi Anuarul 
școlei.

La examenele acestea, precum și la 
festivitatea de încheiere a anului școlar, 
se învită cu totă stima părinții, amicii și 
binevoitorii acestor șcdle.

Brașov, în 27 Maiu v. 1902.
Direcțiunea,

Numele istoric
al orașului Sibiiu (Hernianstadt, Nagyszeben), în 

Transilvania.

Respuns la întrebarea d-lui Dr. Prânz Zim
mermann, Archivarul cetății Sibiiului, pre- 
sentat Academiei Române la 16 Mart. 1902.

De Gr. G. Tocilescti, 
membru al Academiei Române.

— Fine. —

La aceste șâse documente adăogăm 
în fine un sigiliu din 1788: „Sigillum ma- 
gistratus Cibiniensis“.

Acestă denumire, ca și cea de mai 
târdiu de: Cibinium, civitas Cibiniensis, 
derivă probabil dela rîul Țibin. pe al cărui 
mal drept Germanii chemați de Geza II 
au fundat orașul german Hermannstadt, 
numit în documentele latine Villa Her
manni.

Documentele mai vechi în cari ne 
întîmpină numele acesta sunt:

I. 1223: Andreiil II confirmă din nou 
donațiunea, ce o făcuse mai înainte mănăsti- 
rei Cârța din Transilvania și prin care îi 
dăruise pământul luat din posesiunea Ro
mânilor : „Prima meta terre montis sancti 
Michaelis... dividit territoria de villa Her
manni et de villa Ruetel... Item eciam 
confirmamus ... terrain quam prius eidem 
monasterio contuleramus exemptam de 
Blaccis^. (Hurmuzaki, Docum. privitore la 
ist. Românilor, I, pag. 79.)

II. 1241: Analele din Monumenta 
Germaniae, Scriptores, XXIV, p. 65, vor
bind de inscripțiunea Tătarilor: Item feria 
V ante dominicana misericordia cecide- 
runt in civitate que villa hermanni dicitur 
plus quam. 0. mil.“ (Ap. Hurmuzaki, op. 
cit., I, p. 188.)

III. 1242: Monum. Germanie Scrip
tores, XVI, 34: Villa Hermanni.

Din sigilii cităm : a) pe cel mai vechiiî 
(medieval) fără dată; b) altul din 1583; și 
c) din 1631 — 1658, tdte cu inscripțiunea: 
Sigillum civicum de villa Hermanni.

Resultă de aici, că în documentele 
oficiale scrise în limba latină, numele ora
șului a variat între Scibinium seu Cibinium, 
care în gura poporului românesc și în 
actele și documentele românesc! sună până 
adî Sibin seu Sibiiu, și între villa Herma
nni, care de asemenea în gura Germanilor 
și în documentele scrise nemțesce este 
Hermannstadt.

Der tendința de maghiarisare începută 
pe la finele secolului XV a făcut a se 
întrebuința alăturea de Sibin și de Her
mannstadt numele unguresc de Nagy sze- 
ben (adecă Sibiul cel mare), Szeben fiind 
învederat numele românesc maghiarisat, 
și sub acdstă formă de Nagy szeben ne 
întîmpină orașul până în secolul nostru 
în documentele regilor Ungariei și voevo- 
c^ilor Transilvaniei, nu înse în documentele 
oficiale ale orașului seu pe sigiliile sale.

In fine, de pe la jumătatea secolului 
al XVIII, când limba documentelor începe 
a fi cea germană, villa Hermanni e înlo
cuit cu Hermannstadt, atât în acte și do
cumente, cât și în sigilii, cel mai vechiu 
sigilifi și care continuă până astădi cu 
acest nume fiind din a. 1738: „Siegel der 
StadtHermannstadt“, seu „Siegel des Stadt- 
und Stuhlmagistrates Hermannstadt11. Ca 
conclusiune, din punctul de vedere istoric 
și geografic, putem stabili cele următore:

I. Numele românesc de Sibin seu 
Sibiiu este, pe basa atestațiunii documen
tele, mai vechiu decât villa Hermanni, 
respective mai vechiu decât Hermannstadt 
și mult mai vechili, decât cel unguresc 
Nagyszeben.

II. Ghybinium, Cibinium seu Scibi
nium este un termen românesc latinisat, 
care ne întîmpină deja prin a doua jumătate 
al secolului al XlI-lea, întru cât privilegiul 
regelui Andreiu II din a. 1224 nu este, 
precum arătarăm mâi sus, decât o confir
mare și prin consecință o transcriere a 
privilegiului lui Geza II, carele a domnit 
între a. 1141 — 1161.

III. Teritoriul acordat Germanilor de 
Geza II a făcut parte din terra Blachorum, 
cum o spune clar privilegium Andrianum; 
și în fine

IV. Românii, fiind locuitorii băștinași 
ai Transilvaniei, nuraiau Sibin seu Sibiiu 
atât râul, cât și satul, care există probabil 
lângă dânsul și care ave să devină mai 
târdiu villa Hermanni seu Hermannstadt 
pentru Germani, orașul Sibiiu pentru 
Români.

Sub acest din urmă nume orașul a 
fost și este cunoscut la tdte poporațiunile 
din Ungaria și din țările vecine, figurând 
în literatura scrisă ca și cea poporală, 
precum nu mai puțin și în acte și docu
mente.

Cât despre cestiunea înlocuirii nu
melui de Hermannstadt prin acela de 
Nagyszeben ca nume oficial, nu cred de 
cuviință a o tracta aici, nefiind în legătu
ră cu cestiunea istorică, fiind o cestiune 
de pură actualitate.

Literatură.
Au apărut: „Stropi de rouău. poe- 

sii de Elena din Ardeal, Arad 1902 Tipo
grafia „Trib. Popu. Prețul 1 coronă. Vo
lumul având 90 bani, cuprinde peste 70 
de poesii.

„Supplex Libellus Valachorttm“. 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și Adamuvicî în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dlian». Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem-! 
plar broșat oostă 1 coronă (plus 5 bani | 
porto). Se află de vencjare la Tipografia j 
„A. Mureșianu11. i

A apărut „Almanachul“ societății 
„Petru Maioru Buuapesta 1901 cu un con
ținut bogat și ilustrat. Format 8° cu 144 
pagini. Prețul 4 corone. Se află de vendare 
la Tipografia A. Mureșiamt cu prețul ind:- 
cat, plus 35 bani porto.

ULTIME SCIRi.
Arad, 12 Iunie. (Telegr. part, a 

„Gaz. Trans.“) La alegerea de episcop, 
ce s’a făcut ac}i, vicarul V. Mangra 
a întrunit 30 voturi, archimandritul 
Aug. Hamsea 26 voturi.

Viena, 11 Iunie. In ședința de 
acjl a „Reichsrath“-ului președintele 
conte Vetter a esprimat cea mai 
adâncă părere de reu asupra ata
cului, ce s’a îndreptat în ședința 
precedentă contra împăratului Wil
helm. Ministru-președinte Koerber încă. 
a luat cuvântul și a declarat, că 
respinge cu indignațiune insulta 
adusă împăratului german. Declară, 
în fine, că nu va răspunde la inter
pelarea lui KlofaQ.

Lemberg, 11 Iunie. Polonii din 
Galiția sunt grozav de iritați pentru 
cuvintele spuse de împăratul Wil
helm în discursul din Marienburg. 
In Galiția întregă s’a pornit o ener
gică mișcare de protestare, care nu 
e îndreptată numai în contra împă
ratului Wilhelm, ci și în contra 
triplei alianțe. Se plănuesce între 
altele remiterea unei representațiuni 
Majestății Sale monarchului.

D i v e r s e.
Temerile Șahului. Un om politic 

italian, care s’a apropiat dilele trecute de 
Șahul Persiei, spune următorele despre 
acest Suveran: Șahul e forte bun, e un om 
care vre se trăâscă liniștit și care, mai 
ales, are frică nu de omeni, ci de lucruri. 
Lui îi este frică, dâcă vaporul merge pre 
repede, îi e frică de tuneluri, așa că spre 
a evita acelea dintre Bolonia și Florența 
a trecut prin Falconara; el ar voi să mergă 
la Neapole, der are o mare frică de Vesuviu. 
mai ales acum după catastrofa din Antile; 
chiar trăsura, trebue se mergă încet cu 
dânsul și a făcut 23 de dile de caravană 
pe cămile, spre a evita ca să mergă doui- 
dile cu vaporul pe Marea Caspică. Șahul 
are cu dânsul persăne forte inteligente: 
ministrul lucrărilor publice și ministrul 
Curței; aceștia sunt doi miniștri educat’ 
la Paris, cari au idei moderne și voesc se 
introducă în Persia o vieță europenă.

Sosiți în Brașov.
Pe (Jiua de 11 Iunie 1902.

Hotel P o mu 1-v er de : Hdpfel, comerciali: 
Leipzig; Horodam, Viena; Hensler, Budapesta, voin- 
giorl; Beldy, Szabadka, Nagy K. Vâsârhely, pro
prietari.

Hotel Europa: Perlmann, Râmnicul-Sărat; 
Kâlmâr esecutor, Vakar, comerciant Gy. Szt.-Miklo- 
Wolf, Sighișora, Hauser,' H. M. Vâsârhely, Rehâ.c 
Deșiu, Fischer, Oradea; Gross, Kolomânn, Griin- 
hut, Budadesta; Kohn, Goldbach, Diamant S. Dia
mant I. Viena; Simonovsky, Budapesta, toți voia- 
giorl; Schuchardt, comerciant, Vjena; D-na Mu
ller, Wondraschec, mașinist, Sibiiu.

Hotel BucurescI: Hoftmann, Lengyel, 
Budapesta; Popper, Viena, voiagiorl.

DOCTORUL 
ALEXANDRU de YÂIDA-YOEYOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese, „Blauer SchlUssel".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiamt, 
Redactor responsabil: Traian H. Toj .
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Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4(,/0......................120.6,0
Renta de corone ung. 4% • • • 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 119 — 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii...................  207.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 25 
Renta de argint austr........................101.65
Renta de hârtie austr..........................101.55
Renta de aur austr.............................120.85
Losuri din 1860.................................. 153.——
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 709.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 690.35
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.35
London vista............................. 240.35
Paris vista.................................. 95.25
Rente austr. 4ft/0 de corone . . 99.80
Note italiene.................................. 93 75

Cursul pieței Brașov.

Nr. 8834—19.2

Pentru a da în antreprisă iur- 
nisarea îmbrăcămintei de ărnă pentru 
servitorii oficiilor, pentru vig el ii 
de pădure, strîngătorii de 
accise și neputincioșii din 
asii se va ține în 3 Iulie 1902 la 
10 bre a. m în localul oficiului 
economic orășănesc o licitațiune cu 
oferte în scris.

Despre acesta se încunoștiințiază 
amatorii de astfel de antreprinderi 
cu adausul că consemnările despre 
îmbrăcămintea de drnă de furnisat, 
calitatea materialului (stofei) pentru 
acele și condițiunile de ofert și 
contract să pot lua în vedere de 
orT-cine la oficiul economic orășenesc 
pănă la c|iua de pertractare a ofer
telor.

Brașov, 5 Iunie 1902.
1—1,(562) Magistratul orășenesc.

i

v !Calitate bmă garantată!

wNr. io. I. SABADEANU Nr. io.-w
Strada Porții ur. 10, BRAȘOV, Strada Porții nr. 10s

care se bucură de 32 ani de încrederea on. public, recomandă mărfurile sale 
garantate^ modeme și cari prin procurare favorabilă vinde
Cu mult mai ieftin ca orl-ce concurent al seu, precum pote vede onor, 
public din câte-va mai jos înșirate prețuri:

1

1

1

1

1

n

n

n

2.80

3.70

4.10

4.30

1

1

1

1

1
1
1
1

Din 12 Iunie n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.89 Y 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 Y 19.07
Galbeni „ 11.20 Y 10.30
Ruble RusescI n 2.54 Y —.—
Mărci germane „ 117.25 Y —.—
Lire turcescl , 21.40 Y 21.50
Scris, fonc. Albina 5p/n 101.- n 102.-

0 casă cu etaj
care constă din două locuințe friî- 
mose, parte parchetate fie care cu 
5 odăi, 2 bucătării, 2 cămări, odae de 
bae, pivniță mare, șopron, spălătorie 
grădină și o curte spatiosă, Bituată 
in o stradă principală din Scheiu, 
aprdpe de oraș, din causa mutări de 
aci, este de închiriat seu de venc|are 
din mână liberă.

Informații Strada Caterinei Nr 
17 în etaj <556,2—4)

| Se caută un Corespondent | 
£ care se cunbscă limba germană, ? 
5 româna, stenograf pentru un 

stabiliment de ferestrău cu abur ?
S în România.

Se preferă aceia, cari cunosc | 
£ limba franceză, și sciu scrie și f 
£ cu mașina.

Oferte cu pretensiunile reia- & 
? tive la salar sunt a se adresa ? 
| „ Lotru. “
| Societate pe acții

de industria de lemne &$ <Ie iun list ria tie leame a
(Brezoiu Remania)

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul a 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

<7.. 3166—19:2.
tikvi. ,

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirosâg, mint telekkonyvi hatbsâg, kozhirre teszi, 

hogy kisk. Gâvrillă Erzsâbet, Maria. Savu 6s Frosina văgrehajtatonak 
Muntean Miklds vegrehajtâst szenvedb ellem 17 kor. 02 filler tokekove- 
telesăs jârulekai irânti vbgrehajtâsi iigyeben a brassoi kir. torvânyszek 
(a fogarasi kir. jărâ.sbirosâg) teriiletăn fekvb a lisszai 41 sz. tljkvben
;218 hrszâmu ingatlanra 19 kor. 1517 hrsz. ingatlanra 77 kor.
1775 n « 15 M 1798 Y Y 50 r
2029 V Y 41 Y 2079 Y Y 148 Y
2882 Y Y 15 Y 2312 Y Y 39 Y
5495 Y n 19 4183 Y Y 143 Y
a lisszai 283 sz tljkvben 5007 Y Y 31’ Y
561, 562 hrsz. ingatlanra 449 kor. 5121,5409 Y Y 19 Y
700 n n 49 » 5653 Y Y 149 Y
1020 n Y 50 Y 6090 Y Y 3i Y
1 137 n Y 38 Y 6767 Y Î5 138 Y

a Muntyân Nicolae es neje Sândru Anna javara bekebelezett e.ethosz-
sziglani haszoriălvezeti jog serelme nelkiil a lisszai 667 sz. tl’kvbeu Mun
tean Nicolae es neje Popa Anna neven âllo 557, 558 hrsz. ingatlanra 
293 kor, 276,577 hrsz. ingatlanra 72 kor., 4214 hrsz. ingatlanra 31 kor. 
az Oszea Petru Raflra ozv. javăra bekebelezett blethossziglani haszon- 
ălvezeti jog serelme nelkiil, a lisszai 1194 sz. tljkvben Popa A chim 
Gybrgy, Catavei Jozsef, Muntean Niculae, Oornila Jânos, Pop Juon k- 
koru Popa Juon Achim, Popa Juon Eva âs Popa Juon Juon kiskoruak 
neven âllo 4052/3 hrsz. ingatlanra 62 kor., 6484/2 hrsz. iugatlra 44 k or, 
vegiil a lisszai 1195 sz tljkvben 6240 hrsz. mgatlaura 19 koronâban 
ezennel megâllapitott kikiâltâsi ărban elrendeite, 6s hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1902 evi Junius ho 25-ik napjân deleiott 9 orakor 
Lissza kbzsbgben megtartandb nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kiki- 
âltâsi ăron albi is eladacni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-â,t 
keszpenzbeu, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal sză- 
uiitott es az 1881. evi november 1-ăn 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
tei’i rendelet 8. § âban, kijolblt bvadekkăpes ărtekpapirban a kikuldbtt 
kezehez Jetenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmăben a bânat- 
j enznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserol kiăllitott szabâlyszeru elis- 
mervenyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi âprilis ho 8-ik napjân.
- A kir jârăsbirosâfj mint tlkonvvi hatosăg.

Schupiter,
(511). 1 - 1 kir. aljbiro-

Pentru Oarne: 2*^8
păreche de ghete de pele patentate, 

cu gumă gar................... fi.
de ghete de pele pa

tentate, cu nasturi, gar.
de ghete Gems verita

bil, cu nasturi gar. . .
de ghete cu besetz de 

lac gar.............................
ghete pele galbină gar.

Pantofi de dans din lac
n n n
„ n Pele
cu fi. 2.20.

2.50
r

n 3.40
n

51

Y
Ti
Y

Ti

Pentru BBărbața:
păreche de ghete de vachs, garantat 

solide............................ fi. 2.50
de ghete de vachs cu 

besetz, garantat solide . „ 
de ghete de vachs cu 

șinore, garantat solide . „ 
de ghete de vachs cu 

besetz de lac, gar. sol. „ 
de ghete Botin de iuft, 

garantat solide . . . „
Pantofi de Drill galbene ori negri cu pels, 

besetz și talpă dela 80 cr. în sus.
Ghete mici pentru copii dela 50 cr. în sus.

kW' Comanda la măsură se efectuăză prompt,
și garantat solid,

Specialități de încălțăminte 
<le tot fi ne: Chevreaux, Boxkalf, 
„Ideal“ etc., se află. în mare alegere
și se pot procura in 6 dile și după măsură cu prețuri moderate.

n 4.—

Y
n
Y 

peleGemS „

3.80
4.—
2.-
1.80

ieftin

âPELE cele mai

cea mai rațională a Europei,
la, confluența Woraei și JSSsstritei, intr’ro vale plăcută a Carpațl- 
lor Bucovineni, iueunjurată de pă iurl conifere în pitorescul triunghiO. între 
Ard< a'. Rotnâiiia și Bucovina.

,.D0RNA“ (în BUCOVINA), 
gara „Valea Putnef1 de-ocfiindată, ultima stație a căiei ferate secundare, Hat- 

: — Câmpulung Oorna 2 ore depărtare dela Dorna).
----- ------- Se află birje la sosirea fie-eărui tren. =----

W" Durata sesonului dela 1 Iunie — 30 Septemvrie st. u.
In monumentalul Stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne. 

Serviciul iiSroterapîei se află în mâuile unui personal bine școlit din clinica 
profes. Winternitz.

Casre dietetice: de zes* și de Băgate. . , ...7 ~
Palatul de cură (Curhaus) coprinde un Restaurant cu salone elegante 

de mân earn, o Cafenea și salone de lectură, musică, biliard și 
diverse jocuil.

Afară de numerose locuințe și Oteluri private stau la disposiția publicului 
și doue Oteluri cu 70 camere și apartamente confortabile pen ru prețuri mo. 
derate, cari aparțin stabilimeutului de cură.

Apaducte din isvore alpine. — Canalisație. — Lumină electrică.
Succese splendide; la bole de inimă, după sistemul dela Nauheim, cu băi 

acido carbonice, și la arteriosclerosă cu băi de nomol.
Informnțiuui și prospecte gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

de cură cari reservă la comande camere în Otelurile de cură.
La întrebări medicale respunde medicul stabilimentului de băi cons, 

imp. Dr. Arthur L b b e 1.
- ■ — Șese mediiei sunt în Ioc. cari vorbesc roinânesec. -■ —

----- _---------------------------
Apele alcaline din sursa

vin si sirop, se aplică și la diverse afecț iu n i cataraîe și se pot comanda la 
„Administrația c. r. a stabilimentului de cură.“
ocay- în losniEe iunie și Septemvre prețuri reduse pentru băi și odăi. Z^S>

la !
na

2—10(551'.

jylSilir.'-Jei

Administrația c. r. a stabilimentului de cură.

“V Z SL
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potu face șî reîno 

ori și când cela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiese 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce ae aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

ărnurit și să arate și posva ultima. AdmlmSteț. „G&Z. TraiSa.

AIUNCIOI 

itaertim șl reclam») 
sa se adresa sssnbscrisss 

adminisitir’atiiunK. ha caswl pa»-

îjâjcâfâp wroMS asrsurtcâtî mai muG 
se faco scăeSemewa.

OHii’e ca cât patJsSicae1®®
ț»e mai «fie mMÎte-ess’?»

Admi istr. «Gasetsi Trans.K
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


