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' ■ Brașov și la nnuatorele
BEROUld de ANUNȚURI: 

în Vlena : la; N. Dukea Nachf., 
Nux. Augenfeld & Einenc’Loa
ner. Heinrich Schalek, A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
bergor. Ekstein Bemat, Iuliu 
Loopold (VTI Erzg6bet-korut).

PREȚUL IMSERȚIU HILOR: 
o seria garmond pe o colină 
10 buni pentru o publioare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o aeriâ 20 bani.

ANUL LXV.

„6azeta“ iese în Băcsre }l. 
Aboaamaite BBEini Ausirq-Unzarla: 
Pe un an 24 oor., pe șdan.lunl 

12 oor., po trei luni fi oor.
N-rii de 2 fi. po an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franql, pe ș6hc 
luni 20 fr., pe trei luni IQ fr;

N-rii de Ihiminecâ 8 frânai.
Se prenumără la tote ofl- 

oiele poștale din întru si din 
afară și la d-nii ooleotorl.

Abonamentul pentru Brașit
Piața rraie. 

Târgul Inului Nr. B0, etiuiu 
I.: Pe un an 20 aor.. pe ș^se 
luni 10 oor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în cuba : Pe nu an 
24 oor., pe 6 luni 12 o., po trei 
luni 6 corone. — Un oaomplar 
10 bani. — Atât abonamentele 
cât și insertiunjle aunt a 30 
plăti înainte.
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Spionii lui Wlassics.
Sistemul de spionare organisat 

de ministrul de culte și instrucțiune 
publica "Wlassics față cu școlele nos- 
tre confesionale, a ajuns la punctul 
său de culminare.

Nu mai pot bieții profesori ro
mâni se-și petrâcă acțl liniștit nici 
măcar la un maial școlar. Uneltele 
chiămate și nechiămate ale politicei 
de desnaționalisare, se vîră printre 
lume cu gândul preconceput de a 
descoperi comploturi în contra na- 
țiunei maghiare, și urmarea este, că 
tote le ved întors, tote le văd în co
lori ostile, tot ce li-se năzăresce ei 
raporteză hahamului dela Pesta, și 
bel eu a e gata.

Firesce, că la un maial școlar 
românesc se vorbesce românesce, se 
cântă românesce și mic și mare îșl 
petrece eu inimă curată, fără de a 
bănui nimic, fără nici un alt gând 
și o altă tendință, decât a-și petrece 
și a-se recrea, cum face tâtă lumea 
și cum se face în totă lumea.

Așa s’a întâmplat și la maialul 
din cțilele trecute al școlarilor dela 
gimnasiul din Blașiu.

Der spionii neastîmperațî ai lui 
Wlassics, cu gândul mereu la com
ploturi, în fantasia lor aprinsă de 
ura fanatică, ce-i conduce, au privit 
la acest maial ca la un caleidoscop 
plin de culori anti-maghiare, și 
ceea-ce au prins ei cu urechia, cân
tecele școlarilor ce le-au aucțit răsu
nând ici colo ca semne ale veseliei 
lor, li s’au părut tot atâtea cântece 
dușmane statului maghiar.

Se ’nțelege, că în disposiția lor 
ațîțată sufletâscă spionii au vecjut și 
au aucjit și lucruri, ce n’au esistat. 
Scornitura, că studenții dela gimna
siul superior ar fi mers la maial cu 
stâguri naționale române și că ar fi 
cântat cântece dușmane statului, nu 
s’aputut zămisli, decât în fantasia lor 
turburată de ura națională.

Ne mirăm, că Wlassics nu vede 
ce nedemn și umilitor este pentru 
el, ca ministru, se se ocupe de flecă- 
riile unor denunțianți descreerațî.

Așa și în cașul de față — decă 
se va adeveri scirea, ce-o aduc unele 
foi șoviniste — ministrul instrucțiu- 
nei publice n’a avut alt lucru, decât 
a orendui cercetare disciplinară contra 
corpului profesoral dela gimnasiul 
superior din Blașiu, pentru nisce 
bârfituri ale unor turburători de pro
fesiune a liniștei dintre poporele 
patriei.

S’a mai vestit, că s’au tras în 
cercetare penală trei studenți din 
clasa a VIII, pentru-că ar fi. purtat 
însemne tricolore. ErășI vre-o ară
tare trasă de păr pentru nimica.

Le e ușor denunțianților de-a 
califica ori și ce ca „contrar statu
lui11, der cei-ce au luat în serios bâr- 
felile acestora, au rămas încă pănă 
acuma tot-dăuna datori cu dovada.

După informațiilenâstre, e con
statat pănă acum numai, că prote- 
sorii gimnasiali din Blașiu au fost 
citați la solgăbirăul de-acolo. der au 
declarat, că acusarea ce li-se face 
e nefundată și că ei nu se simt obli

gați a da sâmă în cestiunea de față, 
decât superiorității lor, Metropolitu- 
lui. Mai e constatat, că Blașiul a 
fost inundat cu gendarml.

Ori cum ar fi, e clar și invede- 
rat, că cel ce caută cârta cu lumi
narea, o și găsesce când îi trebue. 
E trist însă, decă ministrul școlelor 
nu se sfieșce a procede astfel!

30 de voturi.
In o Maifi 1900 sinodul epar- 

chial al Aradului a ales pe proto- 
sincelul Vasile Mangra vicar episco- 
pesc la Oradea-Mare cu 30 de vo
turi. Mai ’nainte cu un an fusese 
ales răposatul episcop Goldiș tot cu 
30 de voturi și se scie, cum călu
gărul Mangra cu soții săi, călcând 
peste principiile naționaliste, se fă
cuseră atunci luntre și punte spre 
a scote cu ori-ce preț din urnă pe 
Iosif Goldiș.

ErI sinodul eparchial electoral 
a ales tot cu 30 de voturi pe vicarul 
Vasile Mangra episcop al diecesei 
Aradului.

Ce coincidență! ț)iceam la 
1900: „Trei-cțeci și trei-^eci! Să fie 
ore acesta numai o coincidență în- 
tâmplătore, ori că ea esprimă mai 
mult, confirmând o stare de lucruri, 
ce se învîrte în jurul unora și ace
lorași persone?“

AstăcJI nimeni nu mai pote sta 
la îndoelă, că de fapt la Arad tote 
s’au petrecut și se petrec în sînul 
însoțirii, representate prin cele 30 vo
turi, ce șl-a luat nascere la 1899 cu 
ocasiunea alegerii episcopului Goldiș.

Resultatul de erl al scrutiniului 
marcheză numai continuarea porni- 
rei de-atunci.

Conform statutului organic can
didatul, care întrunesce maioritate 
și numai de un vot, este ales 
episcop. Numărul 30 a fost și acum 
cu noroc pentru Vasilie Mangra. 
Constatând însă acesta, ori cât de 
de obiectivi și nepărtinitori am fi, 
nu putem să nu accentuăm, că nu
mărul 30, în împrejurările date, mai 
indică și divisarea diecesei în două 
tabere, care deja în cei trei ani din 
urmă a dat resultate destul de 
triste și îngrijitâre.

Că acestă divisiune nu s’a putut 
repara nici de rândul acesta și că 
cei 60 membrii ai sinodului și-au 
stat față în față tot cu aceeași a.ni- 
mositate, ca și înainte cu trei ani, 
tote acestea, pe lângă alte conside- 
rațiuni, fac,, ca și asupra alegerei de 
erl să planeze un nor posomorit.

Dorințele nbstre se ridică peste 
ori-ce considerațiuni de persone și 
împrejurări, și în momentul acesta, 
la înălțimea marilor interese ale die
cesei Aradului și ale bisericei ro
mâne greco-orientale. De aceea do
rim din suflet, ca soluțiunea finală 
a enigmei numărului 30 se fie mai 
favorabilă causei bisericei și a na- 
țiunei, decât cum ar justifica teme
rile, ce le-a deșteptat în tot Româ
nul bine simțitor acel nor posomo
rit, ce s’a arătat pe culmile Biho
rului !

Alegerea din Arad. Pănă a pute 
aduce amănunte despre decursul sinodu
lui electoral, dăm aici următărea scurtă 
informațiune:

Alegerea s’a făcut pe lângă o viuă 
interesare. Ea s’a început dimineța la dra 
9 printr’un serviciu divin oficiat de Me- 
tropolitul Mețianu, asistat de archiman- 
dritul Hamsea, vicarul Mangra șiprotosin- 
celul I. Pop. După liturghie Metropolitul 
a ținut o cuvântare mai lungă, recoman
dând membrilor Sinodului electoral dra
goste și solidaritate. In numele Sinodului 
a răspuns N. Oncu. Protosincelul Ignatie 
Pop a declarat, că nu candideză. După 
acesta s’a început votarea. S’au dat 57 
voturi. Mangra a căpătat 30, Hamsea 26 
voturi; 1 vot s’a dat pentru Ig. Pop. Me
tropolitul a împărtășit Sinodului resultatul 
votării la ora 123/4. Mangra a ținut apoi 
o vorbire.

Cehii obstructionist!. Telegrame 
din Viena anunță, că situațiunea în Aus
tria se înrăutățesce din ce în ce mai mult. 
Tinerii-celn vreu să continue oposițiunea 
lor în contra impositulul pe biletele de căi 
ferate, fiind-că ministra-președinte Koerber 
nu vre se scie nimic de condițiile stabi
lite de Cehi. Condițiile acestea le tăinuesc, 
ce-i drept, și pănă acum nu s’a audit ni
mic positiv asupra lor, decât că Cehii pre
tind dela guvern garanții politice și eco
nomice mai mari. Se anunță, că ministrul 
ceh Rezek și-a dat demisiunea din causa 
atitudinei intrasigente a Cehilor. Rezek îșl 
motiveză demisiunea cu aceea, că posi- 
țiunea sa în cabinet e imposibilă în urma 
atitudinei conaționalilor săi.

De altmintrelea tratările cu Cehii 
continuă. Din causă, că nu sunt prospecte 
pentru o clarificare grabnică a situațiunei, 
nu se scie nici aceea, când se va ^convoca 
dieta boemă. Situațiunea o încurcă și mai 
mult împrejurarea, că prințul Ferdinand 
Lobkovitz, referentul comisiunei din camera 
seniorilor, a declarat, că nu-și pote împlini 
funcția în sesiunea acesta.

„Naționalitățile11. Sub acest titlu 
d-1 Barta Miklos scrie un prim articol în 
diarul „E—k“ din Clușiu, în care spune 
buchile, verde și fără încunjur, tuturor na
ționalităților „trădătore de patrie11. Etă con- 
clusiunea d-lui Bartha:

„Timpul discuțiunilor pe hârtie a tre
cut. Legislația și guvernul trebue se între 
acum pe terenul acțiunei. De trei-deci de 
ani discutăm fără resultat. In loc să lu
crăm, am raționat. Aceia, pe cari drepta
tea, echitatea, egala tratare i-a putut câș
tiga, ni-au devenit frați. Intr’aceea s’au 
înmulțit „sălbatecii11, cari aședă mine sub li
niștea și unitatea Ungariei. Unde? In bi
serici, școli, bănci, presă și întruniri so
ciale. A sosit timpul, să apucăm cestiunea 
de corne (!). Se întrăm pe terenul acțiu
nei și să smulgem uneltele din mânile mi
nerilor.11

Se vedem.

Acțiunea Rusiei. Sub titlul acesta 
„Cronica" din Bucuresci scrie următărele: 
„Redactorii diarului panrusist „Pravoslaw 
nii Wostok“ ș’au ajuns scopul pentru care au 
creat acest organ. Grupul diplomaților de 
sub șefia lui Mansuroft, cornițele Ignatief 
Golenișceff-Cutuzoff a biruit. Noul ambasa
dor al Rusiei va fi un ortodox în înțele

sul muscălesc. Un lucru însă credem bine 
a pune în evidență : s’a spus, că excelența 
sa d-1 de Fonton a fost disgrațiat pentru 
singurul motiv, că e de religiunea protes
tantă; apoi decă ar fi așa, s’ar pută să 
mai rămâe tare și mare în sinodul rusesc 
d-1 Sabler, locțiitor de prim-procuror al 
sinodului ortodox, căci d-1 Sabler e ase
menea protestant și încă un fervent pro
testant? Ortodoxia n’a fost și nu este de 
cât o armă politică în mânile Rusiei. Aces
ta este adevărul. Prin urmare, decă se 
înlocuesce d-1 Fonton, decă avem visita 
prințului Urusoff, să înțelegem, că este 
vorba de schimbarea politicei rusesc! seu 
mai drept de o companie mai energică 
dictată de interese politice, cari dăcă ne 
pot scăpa pentru moment, le vom cunos- 
ce în curend. Rusia revine la politica 
veche a prințului Urusoff și a d-lui 
Hitrowo11.

Noul cabinet frances și „Liga 
pentru drepturile omului11. Liga „pour 
la defense des droits del’homme11 din Pa
ris, cunoscută din agitația sa nesăbuită în 
favorul lui Dreyfus, a trimis o adresă nou
lui cabinet frances, din care luăm urmă- 
torele:

„Comitetul central al Ligei pentru 
apărarea drepturilor omului și cetățenului, 
esprimă satisfacțiunea sa profundă, ce i-a 
causat’o numirea, ca membri aijț noului 
cabinet, a d-lor Combes și Chaumie, sena
tori, Trouillot și Doumergue, deputați, toți 
patru membri ai diferitelor secțiuni ale 
Ligei.... Comitetul central trimite celor pa
tru colegi espresiunea sinceră a urărilor 
și a încrederei sale.11

Etă deci patru miniștri membrii, ai 
sindicatului, creat anume pe timpul aface- 
rei Dreyfus, cu scop de a rehabilita pe un 
trădător. Cabinetul Waldeck-Rousseau era 
supranumit de naționaliști „Cabinetul Drey
fus11. Nu seim ce calificativ îi vor da 
actualului cabinet, în care șed deja 
patru membri amici Evreilor, francma
sonilor, și dușmani religiunii și adevă
ratelor aspirațiuni ale națiunei francese. 
Este interesantă însă constatarea fă
cută de Drumont, în numărul dela 9 Iunie 
a diarului seu, că din cabinetul retras, 
Waldeck, Monis, Lanessan, Oaillaux —fu
seseră odinidră elevi congreganiști și to
tuși au năpăstuit congregațiunile. De ace
leași idei este animat și actualul preșe
dinte al consiliului, deși mai mulți ani de 
dile a purtat reverenda nu numai ca se
minarist, adecă elev, ci și ca profesor. 
D-1 Combes a fost profesor la cole
giul. Asompționiștilor și a scris o tesă 
asupra s. Toma de Aquino, semnată cu nu
mele: L'abbe Combes.

Banffy teoreticianul.
— F in e. —

Se vede din cele de mai sus, că în 
tote statele, — căci adi tote statele Euro
pei tind a deveni state naționale, seu au 
devenit deja atari, — „idea națională11 este 
dominantă. Din punctul de vedere al he
gemoniei rassei maghiare, în interesul în
jghebării statului maghiar național, este 
necesar, ca noi toți să fim pătrunși de 
„ideea națională11. Acela, care e bun pa
triot, și care vre să resolve în mod favo
rabil problema întemeiării statului națio
nal maghiar unitar, pătruns de „idea na
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țională", trebue se aprobe politica națională 
maghiară esclusivistă șovinistă, pusă față 
în față cu tendințele „cosmopoliticei", cari, 
propovăduind loialitatea și echitatea, favo- 
riseză numai tendințele naționalităților. 
.Este o nenorocire națională", că acest cu
rent nesănătos se strecoră încetul cu încetul 
în singuraticele straturi ale opiniei publice 
și adî-mâne nici nu se mai scandaliseză lu
mea, în urma căreia maghiarismul sucombă 
și nu pote ține piept cu naționalitățile 
sprijinite din afară. Acest mare pericol 
trebue se-1 înțelegă odată Maghiarii și ru
pând cu frasele vecinice ale tactului și 
ale echității, să aducă la valore din tdte 
puterile „ideea națională" față cu „tactul 
internațional."

Etă, Germania, pătrunsă Ide „ideea 
națională", urmând cuvintele lui Bismarck: 
—- „Wo Macht, dort Rechtu, în vederea 
înjghebării statului german unitar, duce 
la sfîrșit germanisarea completă a Vendi- 
lor cuceriți încă pe la mijlocul secolului 
XII de cătră Albert Ursul, și remașT în 
numer forte mic, și nu mai trebue, decât 
fdrte puțin timp, pănă vor dispare și ulti
mele vestigii ale acelor popore slave, cari 
formau odinidră populația dominantă a 
Prusiei de adi și mai ales a Brandenbur
gului. „Ideea națională" face, ca mai bine 
de trei milione de Poloni, un milion de 
Litvani, Vendi, Cehi, Moravi, Danezi, Frizi, 
Olandesi și Frances!, pe rend se devină 
Germani. Parte legile aduse, parte ordina- 
țiunile ministeriale, parte „ideea națio
nală" duce la sfîrșit, că instrucția popo
rală aprdpe esclusiv este germană, că prin 
colonisări germanismul cuceresce terito
riile naționalităților și că prin ocolirea 
sistemului teritorial recruții naționalită- 
șilor se trimit la regimentele curat ger
mane. „Practica națională" este destul 
de forte, ca în ținuturile naționalită
ților întrebuințarea numirilor de locali
tăți negermane să fie interdisă oficial 
și scrisorile cu adresă negermană se 
fie refusate.

Etă, cum înainteză acele state, în 
cari „ideea națională" este dominantă și 
nu „tactul național."

Decă vrem se trăim, ca stat unitar 
național maghiar, atunci trebue să ne pă
trundem odată de convingerea, că pentru 
resolvirea problemei celei mari, este ine
vitabil necesar se enunțăm, să urmăm și 
să ținem curagioși și conscienți aceea, ce 
ne prescrie „ideea națională."

BRrașov, 12 Iunie n. 1902.
D-l prof. N. Bogdan din Brașov, du- 

pă-ce a trebuit să înghită gălușca amară, 
ce șl-a preparat’o însuși prin purtarea sa 
nedibace în afacerea întrunirei nostre con
fidențiale dela 11 Noemvre anul trecut, 
nu mai cuteză să iesă cu numele, căci 
declarațiunile france și categorice ale d-lor 
N. P. Petrescu și V. Sfetea, pe cari i-a 
chiemat el însu-și de mărturiă, i-au făcut 
acesta imposibil.

Vine însă acum d-l N. Bogdan și 
vrând să se rehabiliteze cum-va, publică 
în „Tribuna Poporului" dela 10 Iunie 
st. n. o scrisdre subscrisă de cinci inși cu 
data de 4 (17) Aprilie a. c. și adresată 
președintelui clubului nostru, scrisore, care 
de sigur n’a fost menită a-se da publici
tății, din cause, cum se va vede îndată, 
bine întemeiate.

Tupilându-se îndărătul acestei scri
sori, B. lasă pe cei dela „Trib. Pop." să 
fabrice o corespondență, anonimă din Bra
șov. Firesce, că scrisorea destăinuită pu
blicului avea să servescă în acesta co
respondență ca dovadă, că numai ceea- 
ce a afirmat d-l Bogdan a fost esact și 
că cei-ce au susținut contrarul au spus 
neadevăr.

Am vre să seim de ce ar merita mai 
puțină credință nisce bărbați cad-niiP. Pe
trescu și preotul V. Sfetea, cari nu numai 
că au avut un rol principal la acesta în
trunire ca propunători și vorbitori, der, 
provocați fiind de B., au dat în public de
clarațiunile lor conform realității, și pănă 
acum nimenea n’a cutezat se iesă pe arenă 
să-i combată?

Am vre să seim ca ce fel de dovadă 
pdte servi o scrisore, în care câți-vainși își 
esprimă o dorință, basându-o pe-o premisă 
falsă ?

Scrisorea, despre care e vorba, sub
scrisă de d-nii: Dr. I. Blaga, Dr. V. Saftu, 
Ioan Aron, George Navrea și Sterie Stin- 
ghe, cere președintelui clubului să con- 
voce pe alegători „pentru a discuta pro
iectul lucrat de comisiunea", ce s’ar fi 
ales în 11 Noemvrie 1901 „pentru elabo
rarea unui proiect de organisare a clubu
lui alegătorilor noștri din comitatul Bra
șovului."

Este fals și neadevărat, că o aseme
nea comisiune s’ar fi ales la 11 Noemvre 
an. tr. c’un asemenea scop. Acesta au do- 
vedit’o deja cu prisos d-nii Petrescu și 
Sfetea.

Decă totuși domnii, cari au semnat 
scrisorea din cestiune, motiveză cererea 
lor în sensul afirmărilor false ale d-lui 
Bogdan, nu ne-o putem esplica altfel, de
cât că unii din ei pote n’au cunoscință 
esactă despre lucru, er alții au vrut să 
facă prin semnarea acelei scrisori numai 
un hatîr colegului și prietinului lor, care 
se vede că anume i-a rugat pentru acesta. 
Atâta seim sigur, că N. Bogdan a umblat 
pe la mai mulți ca se subscrie acea scri
sore, der a fost refusat.

Se fim însă scurți și să constatăm 
întâiQ, că dintre cei subscriși în scrisbrea 
desamintită, d-l prof. Dr. I. Blaga, după 
debutul prim al lui B. în „Trib. Pop.", a 
declarat înaintea mai multora, că B. n’are 
dreptate, căci d-l Petrescu n'a propus în 
acea întrunire nici un fel de organisare, 
ci a cerut numai ca în viitor să ne adu
năm mai de multe-ori și se desfășurăm 
astfel cât mai mare zel pe tote terenele.

Mai departe constatăm, cu mărturia 
chiar a tuturor celor ce au fost de față 
la 11 Noemvrie anul trecut și sunt prie
tinii adevărului, că Dr. Vasilie Saftu a 
protestat chiar contra luării în desbatere 
a propunerei d-lui Petrescu pe motivul 
adus de presidiu, că întrunirea nu era 
competentă a lua decisiune validă în pri
vința acesta, și că a și părăsit apoi imediat 
întrunirea.

In fine suntem în posițiune de a 
constata, că d-l G. Navrea a declarat 
asemenea clar și limpede, că lucrurile s’au 
petrecut așa cum le-a descris d-l N. Pe
trescu și n’a fost vorbă de loc de „ela
borarea unui proect de organisație a clu
bului". Mai mult, d-l G. Navrea, fiind so
licitat de d-l N. Bogdan să subscrie acea 
scrisore cătră președintele, l’a făcut atent 
pe B., că afirmarea despre „organisarea 
clubului" nu corespunde adevărului, la 
ceea ce a răspuns N. Bogdan, că scrisorea 
nu e menită pentru publicitate, ci e fă
cută numai pentru președintele și o pote 
deci subscrie. D-l G. Navrea a subscris 
numai cu condițiunea, ca se nu se facă 
us în publicitate de acea scrisore.

Gât pentru ceilalți doi subsemnați, 
d-l Sterie Stinghe, pe cât am aflat, n’a 
stat la întrunire păn’ la sfîrșit, er d-l I. 
Aron nu seim cum a ajuns se subscrie 
acea scrisore.

Unde rămâne der dovada răsturnă- 
tore, ce a credut a și-o procura d-l N. 
Bogdan, dând pe mâna celor dela „Trib. 
Pop." scrisorea ce nu era destinată pen
tru publicitate, și care a fost divulgată 
pe cale ilicită?

Un cuvânt încă cu privire la club. 
Se susține în „Trib. Pop.", că președin
tele nu a convocat clubul și acesta se 
susține de sigur cu consimțământul lui N. 
Bogdan, care scie prea bine, că scrisorea, 
cu care a umblat el colindând, a fost' 
pusă la postă în aceeași di, când s’a în
trunit clubul nostru, ca se ia măsuri pen
tru rectificarea listelor electorale.

încât pentru observările frivole și 
ignobile, ce le fac cei dela „Trib. Pop." 
la capătul corespondenței anonime, aces
tea prea dau pe față mânia lor pentru 
„descurcarea celor petrecute la 1892“. *)

*) Și eu ’mi-așl permite a mai adauge, că 
prea își aduc cu stilul neîntrecutului Sictirache- 
effendi. — Culeg.

Magliiarisarea numelor în 1901.
Jupanul Telkes Simon, marele mân

cător de nume nemaghiare, publică prin 
foile unguresci o dare de semă asupra re- 
sultatelor, la care a ajuns în 1901 acțiunea 
pentru magliiarisarea numelor.

Din datele, ce le scote la ivelă Tel
kes reiese, că anul trecut 2375 individ! 
au „petiționat" și, firesce, li-s’a dat voie 
să-și maghiariseze numele. Resultatul 
acesta întrece cu 207 pe cel din anul 
1900, der e mai mic cu 865 decât în 1899, 
și cu 4347, decât în 1898, când și-au ma- 
ghiarisat numele 6722 individ!.

Constatăm așa-der, că în cei din ur
mă trei ani magliiarisarea numelor a făcut 
calea racului și d-l Telkes stă să se tragă 
de per de temă, că în anii viitor acțiunea 
pentru care se însuflețesce așa de mult, 
are se recadă în starea dinainte de mi
leniu.

Dintre orașe Budapesta este, care se 
însuflețesce mai mult de magliiarisarea 
numelor. Lucru firesc, căci dor’ aici e me
tropola Jidovilor și a esistențelor dubii de 
tot felul, și tot aici e sediul reuniunei de 
maghiarisare a numelor.

Statistica arată, că după posițiune și 
ocupațiune și-au inaghiarisat numele în a 
Il-a jumătate a anului 1901: minori 446, 
majoreni 20, preoți 4, călugăriță 1, pro
fesori 6, învățători 20, soldați 7, gendarmi 
33, polițiști 8, finanți 8, funcționari de 
stat 35, funcționari comitatensi, orășenesc!, 
comunali 10, amploiați de postă 11, am- 
ploați de căi ferate 47, medici 19, ingi
neri 7, architect 1, artiști 1, farmaciști 2, 
advocați 7, proprietari de pământ 5, ad
ministratori de moșie 4, pădurari 1, priva- 
tieri 3, comercianți independenți 53, calfe 
de comercianți 19, industriași ind. 33, calfe 
23, funcționari privați 20, servitori și mun
citori 21.

Reiese așa-der, că contigentul relativ 
cel mai mare l’au dat minorii, studențl 
și școlari.

După confesiune au fost în a Il-a ju
mătate a anului 1901: romano-cat. 335, 
^■r.-cat. 10, gr.-or. 14, aug. ev. 80, refor
mați 16, israelițl 764, unitari nici unul.

Statistica lui Telkes constată, că po
porul este, care mai mult se înstreinesă 
de acțiunea de maghiarisare a numelor; de 
aceea jupânul Telkes apeleză la învăță
tori, solgăbirae, notari și la toți, cari trăesc 
în mijlocul poporului, să nu întârdie a 
face propagandă pentru magliiarisarea nu
melor.

Noi credem, că propaganda n’are se 
prindă.O carte interesantă.

Les Magyars pendant la domi
nation ottomane en Hongrie (1526— 
1722) par M. Albert Lefaivre, ministre 
plenipotentiaire, 2 voi. Librairie academi- 
que, Perrin et C-ie. (Maghiarii în timpul 
dominațiunei otomane în Ungaria de Al
bert Lefaivre).

Cetim în diarul „Le Temps'1 din 
Paris:

„Dela fondațiunea dualismului, Un
garia, mai ’nainte puțin studiată, a furni- 
sat materie pentru mai multe monografii 
interesante din mai multe puncte de ve
dere. Era însă totuși un subiect, pe care 
spiritele doritore de a se urca la isvorele 
rivalităților de rasse aflătore în conflict în 
monarchia habsburgică, a cărei problemă 
o formeză, îl regretau a nu-1 vede tratat 
într’un cadru esclusiv, cu ampldrea și pre- 
cisiunea necesară. E vorba de dominațiu- 
nea Turcilor, în regiunile dunărene și de 
peripețiile marelui ciclu istoric, ce se în
tinde dela desastrul din Mohacifl (1526) 
pănă la luarea Belgradului de cătră prin
țul Eugen (1717).

Un vechiu diplomat, d-l Albert Le
faivre, a umplut acest gol, publicând sub 
titlul de mai sus o istorie, care ne espune, 
în cele trei peridde ale sale: cucerirea, 
rescularea, liberarea, evoluțiunea acelei 
crise, din care pentru a eși, i-au trebuit 
imperiului două secole și în cursul căreia 
sultanii, în întreprinderile lor contra Vie- 
nei, au fost secondați de defecțiunile cele 
mai neașteptate, precum și de antagonis- 
murile religiose, resultate din Reformă.

însărcinat, în timpul carierei sale, cu 
diferite misiuni în Austria, autorul a pu

tut pune în serviciul vastului seu plan de 
studii o competență particulară, pe care 
a sciut-o pe de altă parte a-o sprijini cu 
documentațiunea cea mai substanțială și 
cea mai sigură".

Diarul „La Roumanie“ din Bucuresci, 
reproducând recensiunea de mai sus, a- 
daogă urinătorele:

„D-l Lefaivre, despre care e vorba, a 
petrecut de curând câte-va clile în Bucu
resci. El este filoromân. Cartea lui a dis
plăcut forte mult vecinilor Unguri. Se 
scie, că punctul lor de vedere, pentru a 
susține dreptul lor de a maghiarisa pe 
toți locuitorii Ungariei, consistă în istoria 
pe care au fabricat-o în mod forte dibaciu, 
asupra continuității statului ungar, cuceri
tor al celor-lalte naționalități.

D-l Lefaivre și-a dat mai ales silința 
a proba falsitatea acestei concepțiunî. El 
a arătat, cum vechiul stat ungar cuceri
tor a dispărut pentru tot-deunadin istorie sub 
loviturile otomane, nelăsând decât provincia 
vasală a Transilvaniei, în care Maghiarii 
constituiau o neînsemnată minoritate și cum 
actuala Ungarie a eșit în întregime și numai 
din triumfurile Habsburgilor asupra impe
riului Ottoman. Apoi, decă;e vorba de cuce
rire, cucerirea s’a făcut de Habsburgi în pro
fitul lor și nu în profitul uneia din rasele, 
pe cari le guverneză, și, în mod logic, în 
noua Ungarie creată de dânșii nu este 
nici o rațiune pentru o hegemonie 6re- 
care în profitul uneia dintre, rasele, ce lo
cuiesc în noua Ungarie. Etă pentru-ce 
cartea d-lui Lefaivre este una din cele 
mai interesante și pentru noi, din care 
causă o și recomandăm cetitorilor noștri".

Apariția cărții, a cărei dublă recen- 
siune o publicăm în cele de mai sus, a 
fost semnalată mai bine de-o lună de 
pressa maghiară, însoțită de cele mai as
pre reproșuri la adresa lui Lefaivre, care 
venise la Cașovia sâ cerceteze prin ar
hive și a fost primit cu bancheturi de 
Maghiari, er acum resplătesce cu atâta 
„ingratitudine" ospitalitatea maghiară. Dia- 
rele unguresci au pus atunci în vedere, 
combaterea eficace a operei lui Lefaivre, 
prin condeiele „autorisate" ale istoricilor 
maghiari.

SOIRILE DILEI.
— 81 Maia v.

Principele moștenitor al României 
la Londra. Principele Ferdinand și prin
cipesa Maria vor pleca Luni sera din Bu
curesci spre a asista la' încoronarea re
gelui Eduard VII. Principele și principesa 
vor fi însoțiți de d-l general Robescu, de 
d-na Zoe Rîmniceanu și de d-l maior 
Aurel Dumitrescu.

„Corda Fratres". Președinții socie
tăților studențesc! din Bucuresci întrunin- 
du-se sub președința d-lui Lucian Bolcaș, 
de comun acord au hotărît mutarea direc- 
țiunei secțiunei „Corda Fratres" dinViena 
la Bucuresci, pentru a se pute lucra cu 
mai multă libertate pentru realisarea sco
pului federației.

Procesul Novacovieitt. Curia din 
Budapesta a confirmat pedepsa de 2 luni 
închisdre și 200 corone amendă dictată 
lui NovacoviciTi de tribunalul din Deva, 
pentru discursul pronunțat la mormântul 
lui Iancu.

Polonii își string rândurile. La 
Posen, nobilimea polonă din câteși trele 
împărățiile s’a adunat și a cugetat cum 
ar pută lucra și cu ce arme ar pută lupta 
în contra curentului de desnaționalisare, 
ce s’a deslănțuit asupra nemului lor. Arma 
alesă a fost banul. S’a hotărît fondarea 
unei mari bănci cu un capital de 125,060,000 
franci (100,000,000 mărci), avend de scop 
ajutorul colonisărilor și împroprietăririlor. 
Doue bănci, una din Lemberg și alta din 
Varșovia, au subscris 26 milione, er restul 
a remas a-se acoperi prin subscripție pu
blică, fiind-că toți Polonii din totă lumea 
cer, ca se ia parte la lupta, ce s’a pornit, 
spre a paralisa acțiunea guvernului german.

Din comitatul Aradului foile un
guresci aduc scirea despre descoperirea 
unei noue „trădări de patrie". Inspectorul 
școlar Varjassy Arpâd, cu ocasiunea ins
pecției, ce a făcut’o la șcdla din Cavna, ave- 
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dut pe catedra învățătorului Cornel Mladin 
o carte de poesii. A cetit din curiositate 
o poesie și cu grdză a observat, că era 
„antimaghiară". Cetind mai departe s’a con
vins pe deplin despre caracterul antiraa- 
ghiar al volumului. Intr’una din numitele 
poesii erau cuvintele: „Se se scole na
țiunea română și se stîrpescă cânii1'1. Poe- 
siile acestea le sciau elevii pe de rost, er 
tabela înmulțirei nu o sciau (?) Inspectorul 
a tras pe Mladin în cercetare disciplinară 
și a făcut în același timp și arătare cri
minală contra lui.

Școlii maghiară în Bucuresci. Foilor 
maghiare li-se anunță din Bucurescî, că 
societatea „Magyar Tarsulat“ din capitala 
României desvoltă o activitate zelosă, și 
acuma de curând a luat hotărîrea, ca 
pentru cultivarea Maghiarilor din România 
în spirit național, se înființeze acolo încă 
o școlă primară. Neavend însă la dispo- 
siție mijlocele necesare, ei s’au adresat 
guvernului ungar, cu rugămintea a le 
acorda o subvenție permanentă, după 
esemplul altor state.

Cum serbezi Germanii din Csatâd 
pe poetul german Lenau? „S. D. T.“ 
scrie: Germanii din Csatăd s’au lăsat a fi 
terorisați de cătră șoviniștii din Buda
pesta. Serbarea împreunată cu aniversarea 
centenară e nascerei poetului german Le
nau va fi o demonstrațiune contra ger
manismului. La serviciul divin se vor duce 
în sunetele marșului lui Rakoczy și dis
cursul festiv îl va rosti renegatul Fr. Her- 
czeg (Herzog), care de repețite ori s’a 
arătat ca disprețuitor al poporului, din 
care s’a născut. Pentru-ca sermanii Șvabi 
să afle totuși despre ce e vorba la jubi
leul pompos, unde se va presenta fără în
doială o cetă întregă de diariști jidani din 
Budapesta, un judecător dela tribunalul 
din Timișora le va vorbi în limba ger
mană. Este semnificativ, că bieții locui
tori din Csatâd, spre a înlătura ori-ce bă
nuială de solidaritate cu tinerii studenți 
șvabi din Viena, au hotărît să-și boteze 
din nou stradele pe cum urmeză: Strada 
Kossuth, Strada Petofi etc.

Sciința română la Paris. La Aca
demia din Paris s’au presentat de bărbații 
■sciinței române dela 1868 și pănă adi 119 
de lucrări originale, representând fie-care 
câte o descoperire a învățaților noștri. 
Prima lucrare a fost a lui Bacaloglu. Trei 
din lucrări au fost premiate și recom
pensate cu câte 1500 franci și anume: 
;a d-lui Asachi la 1886, a dr.-ului Babeș 
!în comun cu Cornii la 1887 și a domni- 
șdrei Dr. Pompilian la 1897. Aceste premii 
.se acordă mai cu greu lucrărilor streine.

Escursiunea reuniunei de cântări la 
Dîrste. Etă programul producțiunei, ce 

■se va da Luni d. m. în Dîrste de cătră 
reuniunea rom. de cântări; C. M. Hauptmann 
.„Bradule voinicule*  și „Când vre o pereche*-,  
>b., G. Dima „Păstorul" și „Dor de călăto
rie" c., F. Mendelssohn: „Trei cântece po
porale11 d., G. Dima: „Cucuie cu până sură*  
și „Nti-i dreptate*.  S’au luat disposiții, ca 
escursioniștii să fie bine serviți la restau
rantul din Dîrste.

Proprietar: Dr. Aurel Blureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. JPop.

Confirmare. Cetim într’un diar din 
.Bucurescî: D-l Octavian Pop a fost con
firmat în funcțiunea de șef de secție la 
.căile ferate române. D-l Pop este originar 
•din Tohanul-vechiu.

Cununie. D-șora Viora Ignat din 
Beiuș și d-l loan Ciordaș din Samoș-Dob, 
'își vor serba cununia în 30 Iunie st. n. 
uu biserica gr. or. română din Beiuș.

„Pravoslavnii Vostok" și Țarul. 
■Săptămâna trecută, cu prilejul aniversărei 
mascerei împărătesei Alexandra Teodo- 
>rovna, redacția diarului „Pravoslavnii Vos- 
tok" din Bucuresci a trimis o lungă tele
gramă de felicitare Țarului Rusiei. Suve
ranul rus a însărcinat pe trimisul seu în 
’Bucurescî ca se esprime mulțămirile sale 
directorului „Orientului Ortodox". Minis
trul Rusiei și-a îndeplinit imperiala însăr
cinare, printr’o scrisore adresată d-lui 
Alici, chiar în dina când .începuse să-șî 

facă bagajele de plecare. Scrisdrea d-lui 
de Fonton va apare în întregime, în vii
torul număr al lui „Pravoslavni Vostok".

Concertul reuniunei române de 
cântări din Sibiiu. Diarul german din Si
biiu scrie pe larg despre concertul reuniu
nei române de cântări din Sibiiu. Estra- 
gem din recensiunea diarului german ur- 
mătorele:

Partea narativă (Povestea rosei) a 
cântat-o d-I Vasile Popovici din Brașov, 
pe care îl cunoscem din concertele ante- 
ridre de aici. Lui i-a pus deja în legăn o 
bună dînă cheia de tenor. Vocea lui e 
mică, însă mole, de un nobil sunet și se 
mișcă cu o ușurință de individiat în înăl
țime, însă tocmai din acestă causă la în
trebuințarea în regiunile mai j<5se înclină 
spre distonare în sus. Acestă voce rară 
ar fi vrednică de îngrijirea cea mai mare 
și de o cultivare mai departe. „Roșa" a 
cântat-o d-șăra Simonescu cu o intimitate 
răpitore și cu concepție poetică, er vocea 
de „alto" a d-șărei Cunțan în partidele 
predate cu o siguranță coverșitdre ale re
ginei dinelor, ale Martei si morăriței, au 
produs mare efect. Aceleași dame au cân- 
tot cu d-na Crișan spre mulțumirea pu
blicului și celelalte soluri de sopran și 
alto, duete și terțete. Din potrivă repre- 
sentanții morarului și cioclului nu 'erau 
încă maturi pentru concert. In afară de 
program a mâi cântat d-l Popovici „Du 
bist die Ruh*  de Schubert și „Mugur Mu
gurel*  de Dima. 0eea-ce ne-a rămas da
tor în primul cântec, nl-a achitat în al 
doilea din belșug, pentru care ași secerat 
furtundse aplause. In partea a doua s’au 
dat două numere din opera lui Kirchner 
„Mariora". „Doina", a dat ocasiune d-șărei 
Onițiu de a brila cu o intonațiune din 
cele mai curate și o abilitate superioră 
a organului vocei.

Inginerul silvic Pop, victima săl- 
bătăciei Bulgarilor, se află grav bolnav 
la spitalul din comuna Parachiou.

Turcia a început să iscălâscă con
vențiile comerciale, ce le are încheiate încă 
de anul trecut. De ocamdată Sultanul a 
dat o iradea, ca să se iscălâscă convenția 
cu Serbia și este speranță, că o va iscăli 
și pe aceea încheiată cu România.

Kriiger. Sciri din Colonia anunță, 
că acolo se consideră ca absolut sigur, 
că Kriiger nu se va întorce în nici un 
cas în Africa-de-sud. Fostul președinte al 
Transvaalului primesce din tdtă lumea 
mii de scrisori de părere de rău pentru 
modul cum s’a încheiat pacea. El a de
clarat, că de-ocamdată, va rămâne la 
Utrecht.

Prințul Bulgariei la Petersburg. 
La Peterhof a avut loc un prând de gală 
în onorea prințului Bulgariei. Municipali
tatea din Petersburg a oferit prințului 
daruri pentru fiul seu, principele Boris.

O arestare. Irlandezul colonel lăncii, 
care a combătut în contra Angliei în răs- 
boiul Sud-African, a fost arestat când 
a debarcat într’un port al canalului La 
Manche.

Fecunditate. Femeia Etla Thimen 
din Dorohoi (România) a dat nascere la 
4 copii de-odată, doi de sex masculin și 
doi de sex femenin, aceștia din urmă au 
murit. Atât mama, cât și cei doi băeți sunt 
sănătoși.

Procesul lui Musolino. Din Roma 
se telegrafeză, că procesul lui Musolino 
s’a terminat. Faimosul bandit a fost con
damnat la muncă silnică pe viață.

Bătrânul Kriiger a dat jos stegul 
Transvaalului, care a fâlfâit atâta vreme 
pe acoperișul casei sale.

Caiete de bilete de călătorie la 
Paris. După ce, cele mai însemnate linii 
ale căilor ferate din Franța au întrat în 
circulația călătoriilor de turneu (Rund- 
reise), acum se pot compune caiete de 
bilete nu numai pănă la frontierele Franței, 
ci pănă la Paris și alte orașe ale Franței. 
Pentru informațium a-se adresa la biroul 

orășenesc pentru bilete de călătorie, din 
Brașov.

Mdrtea unui milionar. Din Colonia 
se telegrafeză, că automobilul marelui 
bancher și milionar Blaichroder ciocnin- 
du-se c’o trăsură, Bleichrbder a cădut atât 
de nenorocit, încât muri îndată.

0 esplicare. Relativ la scirea nostră 
întitulată „Rănire" și publicată în numărul 
de erl, observăm, că Nic. Bădițoiu, despre 
care e vorba acolo, este lucrător la uzina 
de gaz și locuiesce în strada „Podu Dra
cului14. Bădițoiu mai este supranumit și 
Pârțoicu.

Grindină năprasnică. Orășelul Ver- 
boc (Ungaria) a fost bântuit de o teribilă 
vijelie, urmată de o grindină. Ghiața pe 
câmpuri era în grosime de un metru și 
sămenăturile au dispărut de nu se mai 
vede nici urmă de ele. Mai mulțl dmeni, 
cari se aflau la munca câmpului, au fost 
omorîți de acâstă năprasnică grindină, 
de-6rece nu-și găsiseră loc unde se se re
fugieze. Viile, de asemenea, au fost com
plet distruse. îLocuitorii nu mai au nă
dejde și miseria ce-i amenință e teribilă.

Bilete de dus și întors la băile 
Tusnad. La biroul pentru bilete de călă
torie din Brașov se află bilete de dus și 
întors pentru băile din Tușnand, valabile 
pentru Dumineci și sărbători.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentru a fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius» 
F. Kelemen. Victor Rotii farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

încoronarea din Londra.
Capitala imperiului britanic se pre- 

gătesce pentru imposantele serbări de în
coronare. Mai tote apartamentele celor 
500 de oteluri din Londra au fost deja 
oprite pentru diverși visitatorl din străi
nătate. Ferestrile caselor, din străzile pe 
unde va trece cortegiul, se închirieză cu 
sume enorme.

Gestiunea toaletelor și a costumelor 
e una din cele mai palpitante, care face 
pe pairii englesi să nu dormă multe nopți, 
căci la mulți dintre dânșii bogăția de odi- 
nidră a ajuns un mit. Coronele de aur și 
mantiile de purpură, căptușite cu hermelin, 
sunt obligatorii. Numai cumpărarea aces
tor lucruri cere sacrificarea unei mici 
averi, mai ales decă-i vorba, ca hermeli- 
nul să fie veritabil. Nu e însă esclusă po
sibilitatea, ca să se vadă unii pairi și 
soțiile lor venind îmbrăcațî cu mantii și 
corcine de teatru.

Un punct de atracție al programului 
serbărilor e marea revistă a flotei dela 
Spithead. In interval de câte-va cesuri, 
vor pleca într’acolo 64 de trenuri speciale. 
Pentru-ca la o asemenea extra-ordinară 
circulație să nu se întâmple accidente, se 
fac de pe acum călătorii de probă, de- 
prindându-se personalul cu semnalele spe
ciale.

Regina va ave adaptat la cordna ei 
vestitul diamant Kohinoor. Tînăra ducesă 
de Marlborough va purta un șirag de 
mărgele, al căror preț nici nu se poțe 
calcula. Numai o singură perlă din acest 
șirag a costat trei milidne de franci! Acest 
șirag de mărgele aparținea odată Măriei 
Antoanetta.

Regina a făcut atente pe damele ei 
de curte, ca toaletele ce au să le îmbrace 
în diua de 26 Iunie, se și-le pregătescă 
în Anglia. Cu tăte acestea ea însăși, după 
cum scrie „Figaro", și-a comandat toaleta 
în Paris. Toaleta va și fi espusă în Paris, 
înainte de a-se trimite în Anglia.

Burii depunend armele.
Etă câte-va amănunte interesante 

despre chipul cum s’a făcut în Heidelberg 
depunerea armelor din partea Burilor:

Burii din districtele Slanderton și 
Heidelberg au depus armele înaintea ge- 

Era dimineța, neralului Bruce Hamilton.

ceriul senin, aerul prospăt și curat. Din 
depărtare se vede apropiindu-se o trupă 
mare de soldați. Mergeau încet spre o 
farmă în apropiere de Houtkop, au descă
lecat și așteptau pe generalul Louis Botha. 
Incurând sosi cu statul său major, pe un 
tren separat, Bruce Hamilton și Botha. Pe 
Botha l’au primit comandantul Alberts și 
adjutantul Jooste, însoțindu-1 la Buri. Scurt 
timp în urmă un lung șir de cai și care 
se postă în ordine, trecîi peste linia ferată 
și se opri. Mișcările lor erau perfecte, ca 
ale unui regiment pe câmpul de eserciții. 
înainte mergeau călări comandanții în 
frunte cu generalul Botha. La un semn al 
conducătorilor, trupa întregă se opri ca un 
om. Burii s’au dat jos de pe cai și se pos
tară fie-care lângă calul său. Generalul 
Botha călări tăcut mai departe și ajun
gând la Bruce Hamilton, conferi cu acesta 
timp mai îndelungat. Botha se reîntorse 
apoi erăși și comandă plecare. Ordinul fu 
esecutat momentan și omenii se postară în 
semicerc, dinaintea celor doi generali. Ge
neralul Botha se urcă pe o stâncă mică 
și provocă pe omenii lui, să asculte pe 
generalul Bruce Hamilton, care rosti o 
vorbire. Botha o tălmăci. In vorbirea lui, 
generalul engles dise :

„întregă națiune englesă admiră cu- 
ragiul, ce l’ați dovedit voi în resboiul, ce 
s’a sfîrșit norocos. Guvernului engles i-ar 
plăce să vă transporte cât mai curând la 
îarmele nostre și vă va sprijini cu tăte 
mijldcele, ce-i stau lâ disposiție. Am ve
nit aici, ca să aud, jcă voi recunosceți de 
domnitor legal pe regele Eduard VII, și 
să vă salut, ca pe nisce frați".

Generalul a esplicat apoi în ce chip 
voesce guvernul engles să plaseze pe 
Buri și cum are de gând a-i duce pe la 
farmele lor. înainte de-a pleca, esprimă 
convingerea, că Burii vor fi supuși tot 
atât de fideli regelui Eduard, pe cât de 
credincioși au fost guvernului trecut.

După vorbirea acesta Burii s’au îm- 
prăsciat, au luat cu mare poftă mâncarea 
și cafeaua, ce li-s’a dat, și și-au hrănit și 
caii. Omeni și cai erau destul de puter
nici, nu se vede la ei urmele fatigiilor 
mari, ce le-au avut în decursul răsboiului. 
După mâncare, Burii au făcut o retragere 
pe dinaintea lui Botha și Hamilton. Li
niștiți au depus puscile, revolverele, și tot 
ce aveau ca armament, apoi s’au suit pe 
cai și s’au dus în Heidelberg. Erau cam 
800. Bruce Hamilton și Botha s’au dus 
apoi la Standerton, ca să asiste la depu
nerea armelor din partea coinandelor 
Transvaalului de sud-ost. Burii sunt su- 
prinși, că nu trebue să depună armele 
înaintea vre-unei trupe englese, ci numai 
în fața unui general engles.

Imsdintare.
Din incidente neprevădute și împre

jurări nedelăturabile, adunarea generală a 
reuniunei învățătorilor rom. gr. cat. din 
jurul Gherlei, neputându-se ține la termi- 
nul și locul indicat, în Mintiul-Gherlei, pe 
17 Iunie,—pentru sciință și acomodare se 
aduce la cunoscința on. membri ai reuniu
nei, cu acel adaus, că terminul convocă- 
rei de nou se va publica la timpul său pe 
cale competentă.

Gherla, la 6 Iunie st. n. 1902.
Pentru comitetul central al „Reu

niunei învățătorilor gr. cat. din jurul 
Gherlei".

Ioan Papiu, Iosif Damian,
președinte. secretar.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 12 Iunie 1902.

Hotel Pomul-verde: Peligrini, Fon- 
tenoy antreprenori, Galați; Duschek, con
trolor, Clușifi.

Hotel Bucuresci: Horak, căpitan 
c. și r. T. Mureșului; Bretter, T. Mureșu
lui; Roth Viena; Krauss, Kolbân, Kbrner, 
Budapesta, toți voiagiori.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSrașîcv, 

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

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

„Cartea Plugarilor* 1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
h. (-[- 6 b. porto).

„StupărituV1, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cor. 1.70)

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 80 b.

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
ed lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d« F. W. Raifîeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|~ porto 
20 bani.)

Grădina de legume, de Ioan jf. 
Segruțiu, profesor în Blașiîî. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
pe cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din p6me, de Gr. TJalip, 
prof. Este o carte în care se dau esplicații 
și învățături amănunțite asupra modului, 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

„Ttucătăresa națională11, carte de 
bucate a bucătăriei române, francese, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetică după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
l-60 (plus 40 bani porto.)

„Sfaturi de aur“, pentru sătenii români 
de totă starea și etatea, de Aron Boca Vel- 
c.heranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 
D b.)

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I.
F. Negruțiu. Pr. 14 b.(plus porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală“, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%...................... 120.70
Rentă de corone ung. 4°/0 • • • 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2% . 119—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 207.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163,—
Renta de argint ausțr......................... 101.65
Renta de hârtie austr......................... 101.50
Renta de aur austr.............................. 120.95
LosurI din 1860.................................. 153.15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.93
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 709.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 689—
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.35
London vista............................ 240.35
Paris vista................................. 95.25
Rente austr. 4% de corone . . 99.80
Note italiene................................. 93.80

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Iunie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble Rusesel n 2.54 n —,—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl n 21.40 n 21.50
Scris, fonc. Albina 5°/o 101— 102—Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei11 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Sz. 3167—1902.
tlliVI. ,

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirbsâg, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirrb teszi, 

hogy Dr. Micu Andrâs vbgrehajtatbnak Muntean Niculae e9 Catona 
Ananir vegrehajtâst szenvedb elleni 120 kor. tbkekbveteles 6s jârulekai 
irânti vbgrehajtâsi ugyeben a brassbi kir. torvbnyszbk (a fogarasi kir. 
jărâsbirosâg) teruletbn fekvd a lisszai 1040 az. tljkvben Catona Ananie 
es Serbân Mâria nevbn âllb 3842/1 hrsz ingatlanra 20 kor, tovăbbâ a 
liaszai 269 az. tljkvben ugyanezek es Serban Ădăm, Ncolae, Juon nevbn
âllo 532, 533 hrsz. ingtlanra 108 kor. 5997 hrsz ingatlanra 41 kor.

725/3 n n 50 n vbgiil a lisszai 81 szâmn tljkvben
736/1 n 77 9 *7 649 hrsz. iugatlanra 21 kor
904/2 7? 77 8 77 1772 n 17 9 n
970 r 77 20 77 1815 77 11 15 ii

1530 r) 77 16 77 3347 îi 16
1657 v 77 6 n 3444 11 11 39 71

2C02, 2003, n 77 22 57 3454 77 11 23 ))
2118 n 71 6 17 3711 11 n 43 1?

2413 n 77 18 77 3767 *.7 71 6 7)

2478 n 77 6 n 3841 77 11 31 71

2874 W 39 77 3867 71 71 106 17

3153 n 77 96 7? 4053 77 71 116 n
3484 n 77 18 7? 5517 11 V 13 77

4073 n 77 55 n 5525 17 n 13 77

4394 n n 4 » 5559 71 20
4664 w 10 n 5571 VJ 29 71 J

5141 n n 14 77 5572/1 11 ii 7 11

5294 n 77 5 17 6566 71 71 64 17

5866, 5867 n 17 19 7’

ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârbau elrendeîte, bs hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanuk az 1902 evi Junius ho 26-ik napjân delelott 9 orakor 
Li-taza kozsbgben megtartandu nyilvânos ârverbsen a megâllapitott kiki- 
âltâsi âron albi ia eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10n/0-ât 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âbau jelzett ârfolyammal sză- 
iintott ea az 1881. evi november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazaâgugyminiaz- 
teri rendelet 8. §âban, kijelblt ovadekkepea brtbkpapirban a kikiildott 
kezbhez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmbben a bâuat- 
i>enznek a birbsăgnâl elbleges elhelyezeserol kiăllitott szabâlyszerii elis- 
mervenyt âtazoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi âprilis ho 8-ik napjân.
A kir jărâsbirosâg mint îlkonvvi hatosâg.

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

Sz. 3360—1962.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kîvonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsăg mint telekkonyvi hatbsâg kbzhirrd teszi, 

hogy Fogarasmegye osszesitett ârvaalap vegrehajtatbnak ozv. Wobnerfe 
Gyorgynb âltal kepv. Wohnert Mâria es Jânos vegrehajtâst szenvedok 
elleni 1974 kor. tokekoveteles es jârulekai irânti vbgrehajtâsi ugybben 
a brassoi kir. trvszek (a fogarasi kir. jârâsbirbsâg) teriileten fekvb, a 
159, 160, 161 hrsz. ingatlanra 2191 kor., a 1964 hrsz. ingatlanra 17 kor. 
a 2179. 2180 hrsz. ingatlanra 17 koronâban. ezennel megâllapitott kiki- 
âltâsi ârbau az ârverâst elrendeîte. âs hogy a fennebb megjelolt ingat
lanok az 1902 evi Junius ho 30-ik napjân delelott 9 orakor a tlkknvi hato- 
săgnâl megtartando nyilvânos ârverbsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak l0°/( -ât 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelblt bvadbkkbpes ertbkpapirban a kikul- 
dbtt kezehez lețenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmeben a
bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserbl kiâlhtott sz -. bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatpi.

Fogaras, 1902 evi âprilis ho 8-ik napjân.
A kir. jbirosâg mint tlknyvi hatosâg . ,

bCilUplLCT 
(511),1—1 kir. albiro.
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Prafmle-Seiffife aie iui loll
VeritaliJIe numtti, «leeă tlăeare «utilă este j»rove<Șu®ă eu marea tie 

aperare a iui A. Moli eu snltuoricrea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în cotit,ra greu

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătoreștii.

și ssre a lui
nnmn! decă fiecare sticlă este-z rovedută cu marca de scutire și cu 

’ v» ilduliu liUmdl, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldlnă șl reumatism și a altor urmări de răc61ă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săcun 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 provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.  

Trimiterea principală prin 
SFarmaeisfail A. WOlLiL, 

c. și r. țirnisor ai curții imperiale Viena, TncManlien 9 
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin ramhursă poștală.

La deposits să se ceră anumit preparatele prov&țute cu iscălitura șt marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
W și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tsrtler. #
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ABONAMENTE

țas'ihaaigî.44
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:
fe trei laa! . . 5 ee?. / Te fcsei lua! ... 10 fo. |
Te șese lua! . . lâ ,, ; Te șese lua!.. . 20 ,, i
Te ua aa .... 24 Te ua aa............. 40 ,, |

—O ©A» 0= |<

Pentru Austro-Ungaria: 
h aa .... 4 
Pe șese luai . 2 
Pe $2?ei lua!. . 1

Duminecă;
Pentru România și străinătate:

as . . . » .
Te șese lua! . .
Te lua! . .

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale. <0-----

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

Admiinistrațiiuiea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.

prin


