
EEDACȚIUNEA, 
Administrațiunsa ți Tipografia 
Brașov, piața mare ne. 30. 
Scrisori nefrancate nu se pri- 

mesc.— Manuscripte nu se 
retrimit.

INSERATE 
aa prlmcsa la Admlnlstrajlune în 

Srsijov și la următorele 
BIBOUKI do ANXJNȚUHI: 

in Ylena: la N. Dukes Nachf., 
Nus. Augenfeld & Emerîc Loa
ner, Heinrich Schalek, A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
berger. Ekstein Bomat. Iul iu 
Leopold (VTI Erzaâbet-korut).
PREȚUL INSERȚIUKILOR: 

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

ANUL LXV.

„gazeta» iese în flactre ih.
AtonaiNM joitru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 oor., pe ș6se luni

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de OumtMcS 2 Jt. pe an.

Pentru România șl străinătate;
Pe un ian 40 franol,. pe Bțâse 
luni 20 fr,. pe trei luni 10 fr.

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

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori. ,

Abonamentul pentru Brașov
Admtnistrațiunea, Piața iraie. 

Târgul Inului Nr. 30. etatiu 
1.1 Pe un an 20 oor.. pe șâae 
luni 10 oor., pe trei lunf 5 oor. 
Cu dusul în casă: Pe uv, un 
24 oor., pe 6 lnnil2 o., pe trei 
luni 6 cortina. — Un esempiar 
10 bani. — Atât abonamentele 
cât și in8erțiunile sunt a se 
plăti înainte.

Nr. M3. Brașov, Luni-Marțî 2 (15) Iulie. 1902.

Graba adversarilor noștri.
„Se ne grăbim, se ne grăbim!" 

striga mai deunăzi un șovinist fana
tic într’una din foile unguresc! Acest 
strigăt nu este nou. La folosit deja 
părintele maghiarisării contele Ste
fan Szechenyi, când îi admonia și 
împintena pe conaționalii săi se se 
deștepte din letargia lor și se nisu- 
iâscă a câștiga pe Români, Germani 
și Slavi pentru maghiarism, pe ca
lea „asimilării prin cultură'1, căci la 
dincontra, fjicea, națiunea maghiară 
este în pericol ca din momentul, 
când se vor sfărâma cătușele iobăgiei 
se fie cu totul copleșită de celelalte 
popore conlocuitore.

Se ne grăbim! este și devisa 
pigmeilor, cari au urmat epocei de 
regenerare națională a poporului 
maghiar. Ca și cel ce văcțend. că 
s’apropie o mare furtună se silesce 
cu cea mai mare grabă să-și adă- 
postescă avutul periclitat: așa se 
iuțesc și epigonii marelui Maghiar 
se scape... Der ce cbcem ? La ma- 
ghiarisatorii violențl din era jidano- 
maghiară nu e vorba de salvarea 
averii proprii, nici măcar cât era 
vorba despre ea pe timpul lui Se- 
chenyi, ci a lor țintă este în primul 
rend de a ataca bunurile culturei 
poporelor conlocuitore printr’un des
potism de rassă desnaționalisător. 
Nu se mai gândesce nimeni dintre 
cei ce guvernâză astăcjl statul, la o 
asimilare pe cale paclnică, căutând 
a câștiga din ce în ce mai mult 
simpatia celor de altă limbă, cum 
pretindea Szechenyi. Afii cei dela 
putere nu mai au înțeles decât pen
tru o maghiarisare brutală prin legi 
și mesuri volnice ale puterii publice, 
prin persecuțiunî și impunere forțată 
pe tote cărările.

Strigătul „se grăbim" nu mai 
însemnă în timpul de față, decât 
admoniarea de a folosi timpul 
cât va mai dura pacea și constela
ția favorabilă politică generală, pen
tru a distruge patrimoniul național 
al poporelor nemaghiare, ca se ră

mână stăpână absolută și esclusivă 
în țâră numai limba și învățătura 
maghiară.

„Se grăbim" esclamă începând 
dela Coloman Szell și Wlassics toți' 
șefii resorturilor' administrațiunii sta
tului. Și apoi dăi la ordonanțe și 
porunci fără de nici o milă și fără 
sfîrșit, tote firesce numai pentru 
pretinsa „completare a clădi re i sta
tului național maghiar unitar".

Neastâmpărul și nerăbdarea ce 
a cuprins pe adversari în aceste ni- 
suințe nenorocite ale lor îi face se 
vadă de un timp încoce un pericol 
îndoit de mare în resolvarea cestiu- 
nei naționalităților, ce se impune. 
Nimic nu dovedesce mai viu acestă 
stare surescitată sufletâscă a dușma
nilor libertății popbrelor nemagbiare, 
decât sgomotul infernal, ce’l fac 
acum în contra pretinsei propagande 
pangermane între Sași și mai ales 
între Șvabii din Bănat.

Firesce, că n’au lăsat din ochi 
nici un moment pe Români și 
Slavi.

încât pentru noi Românii ne 
vedem ac|i încunjurațl de tdte păr
țile de cătră cei-ce umblă se ia cu 
asalt cetățuia limbei și a naționali
tății nostre. Și cum ne presentăm 
noi în acestă situațiune strîmtorată?

Privind jur împrejur nu pare 
6re că, pe când numeroșii noștri 
inimici sunt mai solidari ca ori și 
când contra nostră, pe atunci duhul 
rău al desbinărilor interiore își jbcă 
erăși mendrele la noi în modul cel 
mui îngrijitor ?

Se ne grăbim deci și noi! Se ne 
grăbim nu de a ataca bunurile al
tora, ci de a alunga acel duh îm- 
pelițat al desbinării, pentru-ca să pu
tem să ne păstrăm și apărăm cu 
atât mai bine bunurile nostre proprii!

Pactul. In 10 Iulie s’au ținut în 
Viena lungi conferențe între miniștri de 
resort ai celor două guverne dualiste, cu 
privire la pactul vamal. După soirile dia- 
relor vienese și budapestane, atât Koerber 

cât și Szell au participat cu multă agili
tate la discusiunl; asemenea și cei-lalțî 
miniștri de resort. Se plice, că guvernul 
unguresc ar fi făcut concesiuni guvernu
lui austriac atât în ce privesce produc
tele brute, cât și cu privire la vămile pe 
articulii de industrie. Diarele oposiționale 
maghiare sunt, din causa acăsta, grozav 
de cătrănite asupra guvernului Szell, în- 
vinuindu-1, că „a vândut interesele Unga
riei". Diarele guvernamentale sunt însă 
de altă părere. „Pester Lloyd“ de pildă 
dice, oă decă guvernul unguresc ar fi 
ținut la urcarea vămilor pe productele 
brute, acesta ar fi însămnat declararea 
resboiului vamal contra Germaniei și 
Italiei.

Conferențele n’au avut resultat de
finitiv. Divergențele dintre cele două gu
verne sunt încă forte esențiale și nu se 
așteptă o grabnică și deplină înțelegere. 
Tot ce s’a putut dobândi și de data asta 
este, că referenții ministeriilor respective 
se vor întruni la 23 Iulie st. n., pentru a 
treia cetire a tarifului vamal. In interva
lul acesta se vor înțelege asupra cestiu- 
nilor, cari stau în nex cu pactul. Tratările 
între cele două guverne se vor continua 
încă în August, și probabil și în Septemvrie, 
er ministrul-președinte Szell numai în Oct. 
după redeschiderea dietei ungare, va pute 
da informațiunl asupra resultatului la care 
a ajuns în tratările cu guvernul austriac.

„Politik“ din Praga spune, că Koer
ber și Szell s’ar fi înțeles deplin asupra 
pactului, care în esență nu diferă întru 
nimic de pactul Badeni-Ba'nffy.

Din Bucovina. Cetim în „Deștep- 
tareaff: In urma atitudinei demonstrativ 
ostile a clubului dietal ruten față de 
cele-lalte cluburi dietale, cluburile dietale 
român, armeno-polon și german-progresist 
au decis a întrerupe orl-ce contact cu 
clubul dietal ruten. Deputății ruteni vor 
fi provocațl de mareșalul țărei, de a par
ticipa la ședințele dietei, decă nu doresc, 
ca se se aplice față de ei regulamentul 
declarându-se mandatele lor vacante.

Ocuparea Albaniei. Fdia rusescă 
„Petersburgkija Vjedomosti“ scrie, că co
mitetul albanes din Bucuresci a adresat, 

în numele tuturor comitetelor albanese, 
un memoriu cătră puteri, în care se spune, 
că singurul mod de soluțiune a cestiunei 
albanese este ocuparea provisorică a Al
baniei de cătră Italia, în felul cum a fă
cut Austro-Ungaria cu Bosnia și Her- 
țegovina.

Administrația de stat si — 
maghiarisarea.

In programul de lucrare a dietei un
gare, pentru tomnă, figureză și reformele, 
ce sunt a-se face în administrație. Minis- 
tru-președinte Szell vre se înlocuiescă ad- 
ministrața comitatensă actuală cu admi
nistrația de stat. Oorporațiunile autonome 
pot să-și dea și ele părerea și să contro
leze mersul lucrurilor, a administra însă 
numai statul să fie în drept. Acesta e 
„principiu" de guvernământ!...

Introdusă odată administrația de stat, 
atât primarii, cât și notarii comunali de
vin și ei funcționari ai statului, ca bună- 
dră funcționarii de dare și cei de la postă. 
Așa resoneză cel puțin „Budapesti Hirlap" 
dela 11 Iulie. Foia acesta esprimă, precum 
bine seim, părerile guvernului și planurile, 
ce le face ea în privința maghiarisării, sunt 
efluxul informațiunilor, ce și-le ia din cer
curile guvernului, sunt direct inspirate de 
guvern. Tocmai fiind-că așa este, credem că 
e de interes a arăta, ce importanță dă ad
ministrației de stat din punct de vedere 
al maghiarisării. Etă ce scrie, între altele, 
„Bud. Hirlap":

„Limba maternă a primarului seu no
tarului pdte se fie germană, valachă, ori 
slovacă, statului nu-i pasă de acesta; nu-1 
despdie de limb» maternă. Primarul și no
tarul însă, nun xaH ̂ "^ytîba maghiară pdte 
se administrez .e, yy cu publicul are voie 
de a comunic ^rfin limba maternă a aces
tuia Ddcă sunt comune, unde nu se pote 
găsi un primar, care s& scie ungur esce, 
acea comună simplamente nu va alege 
primar, ci se va alătura la comuna unde 
primăria se cârmuesce unguresce. Adminis
trația comunală, decă se va face prin or
ganele statului și în limba maghiară, va 
maghiarisa în parte însemnată comunele 
cu limbă streină, cum, pe lângă șcdlă, ofi
ciul de dare, direcțiunile financiare, postă 
și telegraful și în mare parte calea ferată 
au maghiarisat orașele (?), unde înainte
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La munte.
De O. P.

(Continuare.)

Mirosul ce-1 răspândesc bradii, mi-a 
revocat mirosul ordonat de medic din 
odaia unui prietin tuberculos. Mirosul de 
brad și laptele de capră, ar fi—după pă
rerea poporului — remediile cele mai bune 
în contra bălelor de plămâni, și medicii în 
neputința lor față cu băla „care nu ertă", 
recurg și ei la sfatul mulțimei.

Cam la amiadi am eșit la golu. Oe 
surprisă! Călătorul din șes, care aruncă 
numai priviri fugitive pe munte, cugetă, 
că frumuseța muntelui încetă cu pădu
rea de brad! și că golu e loc sterp, fără 
verdeță, afară pdte de mușchiul ce aco
pere stâncile, pe când adevărata lui fru
musețe d’abia aici se începe. Unde se 
sfîrșesce regiunea bradilor, se începe câm
piile muntelui. Câmpuri de ărbă verde, 

flori de cele mai diferite colori, rîuri tro
ienite cu zăpadă, peste care trecem ca și 
peste pod, raze de sore, ce în pădure nu
mai pe furiș puteau străbate prin desișul 
crengilor de brad, etă priveliscea ce i-se 
oferă călătorului la cea dintâi privire în 
golu.

Eram pe dunga Bărcaciului, spinarea 
de munte cea mai înaltă dintre Negoiu și 
Suru. Să vedeau căsoile societății carpatine 
într’al treilea picior de munte.

Ne-am oprit să mai îmbucăm ceva. 
Isvdre de apă rece erau destule și așa 
sgomot făceau, cum mergeau rîti pe cdstă 
la vale, de nu-țl audiai vorba. Am mai 
aruncat câte o privire pe calea ce am 
percurs’o apoi am început a cobori în rîul 
Puha. Aici ne-am întîlnit cu Sever, director 
de bancă... in spe, care a călătorit în viața 
lui mult cu trenul, der pe jos acum pentru 
prima dră. Se întorcea cu nevasta cătră 
casă.

L’am silit să vină cu noi. Soția lui 
cânta admirabil. O turistă germană, care 

a aiujit-o într’o seră cântând o doină, a 
numit’o „Konigin der Lieder“. Am urcat 
apoi erăși și ne-am coborît în Șărbota. Trei 
inși am rămas înapoi, ca se ne scăldăm 
Apa din Șărbota era limpede ca cristalul, 
dăr rece de-țî scăpărau ochii. Am grăbit 
apoi să-I ajungem pe cei-alalți, der nu s’a 
mai putut, căci era prea repede cdsta. La 
3 ore după amiadi am sosit în căsoile so
cietății carpatine. O căsdie de bârne cu 
3 despărțăminte cam vre-o 20 paturi pentru 
bărbați și 10 pentru cocone.

•îndată ne puserăm să despachetăm. 
Dintâi sticlele. Numai o sticlă s’a spart și 
spre cea mai mare supărare a tuturor, 
sticla cu beutura cea mai națională, cu 
rachiul.

La stânga căsoiei este un potec 
mai regulat, pe care se află o tăbliță cu 
inscripțiunea „Drachensteig“. Mă uit pe 
harta societății carpatine și găsesc pe vâr
ful Negoiului tipărit negru pe alb „Dra- 
chensleig'1. Mă uit pe harta militară și gă
sesc de asemenea acestă numire, numai 
că în parantes mai găsesc și numirea ro- 

mânescă „Strunga draculuiu. La armată 
deci tot e mai multă loialitate față de ve
chile numiri ale munților, ca la circum
spectul și de Români iubitoriul „Karpaten- 
verein". Inchipuiesce-ți acum, dragul meu 
cetitor, că vii din Strassburg seu Mainz, 
se vedi Carpații și Ardealul, se vedi vre
un Român viu așa cum umblă el îmbră
cat, încălțat (seu desculț) și tu începând 
din gara dela Fughi-Văsărhely pănă în 
vârful Negoiului, nu afli o inscripție 
românăscă; cu ce idei despre Românii din 
Ardeal te vei întdree tu, care pdte, vei fi 
cetit cartea d-lui Xenopol despre legănul 
românismului? Acuma calea ferată mai 
trecă-ducă-se, acolo dispune puterea de 
stat, er statul este puternic, pdte atot pu
ternic, și noi suntem prea slabi, ca să ne 
luăm de cap cu el, der aci unde societa
tea e chemată se salveze cinstea munți
lor noștri, aci totuși n’ar trebui să stea cu 
mânile în sîn, când numirile româneșci 
una după alta se elimineză și se înlocu
iesc cu numiri— nemțesci. Așa se vede, că 
noi suntem osândiți să tragem scurta; 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 143.—1902.

cu 1—2 decenii populația a fost în parte 
covîrșitore germană"....

Etă încă un plan ingenios de maghia- 
risare. Pe șoviniștî i-au apucat năbădăile și 
n’au nici somn de grija maghiarisării. Sfor
țările lor desperate nu vor isbuti înse, ori
cât de temerară este politica lor.

Cardinalul Lorenz Schlauch.
In sera de 10 Iulie c. a repausat în 

Oradea mare cardinalul episcop Lauren- 
țiu Schlauch în etate de 78 ani.

Cardinalul Schlauch s’a născut la 
1824 în Aradul nou. Tatăl său era maes
tru anteprenor de zidiri și în familia sa 
nu se vorbia, decât limba germană. In 
etate de 10 ani fii trimis la Seghedin să 
învețe unguresce. După absolvarea stu
diilor secundare, fu primit în diecesa Cia- 
nadului și trimis la facultatea teologică 
din Budapesta ca intern al seminarului 
central. Aici și-a terminat studiile teolo
gice, fără să fi făcut vr’un esamen de doc
torat, în schimb însă a făcut ore-cari lu
crări la societatea literară a teologilor.

După terminarea studiilor teologice, 
a funcționat în mai multe localități din 
Bănat, ca cooperator, er în cele din urmă 
ca paroch. Fusese scurt timp și profesor 
la seminarul din Timișora.

Neavând titlul de doctor în teologie, 
și fiindu-i forte greu a se pregăti la esa- 
menele rigorfise, patru la număr, dintre 
cari cel din limbile semitice și cele două 
testamente fărte greu, a preferat a face 
doctoratul din dreptul canonic, la care se 
cere numai un singur esamen. Acest esa
men l’a făcut ca paroch în etatea înain
tată de 43 ani, la 1867.

In anii 70 a urmat mișcarea pentru 
autonomia catolică, în care a luat parte 
activă, distingându-se ca orator.

Prin oratoria sa atrăgându-și atenția 
cercurilor diriguitfire, la 1872 fu numit 
canonic la Timișora, er la 1873, devenind 
vacant scaunul episcopesc din Sătmariu 
prin mortea episcopului Bird, Schlauch fu 
numit la Sătmariu, unde a stat pănă la 
1887, când fii transferat la episcopia mult 
mai proventuosă a Orădii. După mfirtea 
lui Simor fusese în combinație la scaunul 
primațial, candidatura lui însă cădii față 
cu aceea a benedectinului Vaszary. In 
schimb însă Schlauch fu părtaș unei dis
tincții forte rare, acordată de scaunul apos
tolic, anume la 1893 fu numit cardinal, 
care distincție num?:ceasuri escepțio- 
nale se acordă unuie^ls°o/ o.

Deși stăpân pe nist/fi omenii, ale că
ror venite întrec venitele multor domni
tori din țările mai mici,., pe urma lui sem
nele de filantropie sunt destul de spora
dice, avere după dânsul n’a rămas nimica, 
ba după cât resultă din testament, au ră
mas datorii, pe cari, se rdgă de capitul, 
să le arangeze așa, ca în palatul episco
pesc să nu se facă licitație.

Cariera lui Schlauch s’a început, ce 
e drept târdiu, căci era aprfipe de 50 de 

când se cărtă Ungurii cu Nemții noi o pă
țim, când nemții cu Ungurii tot noi o pă
țim. Un Român bun, mai bun ca mulțî cei 
ce se bucură de atributul acesta, făcând 
reflexiuni asupra faptului, a dis, că ar fi 
tare bine și pote unicul remediu, decă 
Asociațiuneaarluaîn mână cestiuneaacesta. 
Anume, comunele acelea de pe sub munte 
cari au proprietăți acolo, să se constitue în- 
tr’o societate sub protecția Asociațiunei, 
care se aibă același scop și misiune pen
tru noi, ce are Kârpătegyetiilet-ul pentru 
„magyar ăllam“ și „Karpatenverein,, pentru 
„Sachsenland". Acesta a fost numai așa o 
idee, pe care numai de aceea o am amintit, 
fiind-că primo: e ideea altuia, secundo fi- 
ind-că e realisabilă.

Intre glume și rîsete veni și sera- 
Ne-am adunat să privim apusul sorelui. 
-Satele și văile se vedeau departe și răs- 
lete și numai câte-un turn acoperit cu ti
nichea mai strălucea în radele gălbui ale 
sdrelui. Oltul era ca o sîrmă de argint.

(Va urma.) 

ani când ajunse episcop, în schimb însă 
a fost cu atât mai strălucită.

Secretul înaintării lui residăîn ființa 
lui dotată cu calități de diplomat, care îl 
făcea agreat mai ales în cercurile mai 
înalte. Esteriorul lui sec și fața lui inte
ligentă, privirea adâncă a ochilor și o sumă 
de cunoscințe enciclopedice, pe cari le 
sciea utilisa cu mare măestrieîn discursu
rile sale, îi dădeau aparența unui prelat sa
vant, care sciea să se impună.

După Haynald, prelatul de salon al 
cercurilor aristocratice și chiar al ^cercu- 
rilor financiare jidovesc!, era Schlauch. 
Dintre baronii plutocrați, mulțî se simțiau 
fericiți a saluta câte la o serată de a lor 
pe cardinalul Schlauch. Avea relațiunî in
time cu Max Falk, și din contactul lui cu 
aceste cercuri resulta din când în când 
câte o „achisiție“ pentru biserica catolică 
prin botezarea vr’unui nou născut evreu, 
ai căror părinți se simțiau mândri de a 
fi avut ca preot botezător pe un' —. car
dinal.

Preotul-deputat Hock Iânos, în nisce 
apreciări ale sale publicate într’un diar 
maghiar, spune, că în timpul cât a stat în 
Sătmariu, a îndeplinit o adevărată mi
siune de maghiarisare în acele ținuturi 
locuite de naționalități și că el a fost în 
corpul episcopilor „representantul extrem 
al șovinismului de rassău.

Ca președinte al societății Sf. Ladis- 
lau, care are de scop „ajutorarea catoli
cilor în Orient", a avut ocasiune a se 
ocupa în discursurile sale cu cestiunea 
„Ciangăilor din Bucovina și Moldova", că
rora stăruia, să li-se dea tot sprijinul, 
pentru a pute fi păstrați pentru maghia
rism.

Nu putem lăsa neamintit, că io visi- 
tație canonică a lui, făcută la 1888 în 
Beiuș, a fost causa indirectă a maghiari
sării gimnastului, în care afacere răposa
tul cardinal a observat o atitudine echi
vocă, deși l’ar fi costat numai un . cuvânt 
și nourii amenințători, ce se îngrămădiseră 
asupra acelui institut românesc, s’ar fi îm- 
prăsciat. Cum putea să se aștepte însă 
colegul său strîmtorat dela Oradea să pună 
un cuvânt pentru densul, când, după cum 
ne asigură Hock, Schlauch era „represen
tantul extrem al șovinismului de rassă în 
corpul episcopesc?"...

Din Sibiiu.
(Corespondență part, a „Gaz. Trans.“i

Sibiiu, 13 Iulie n. ,1902.

Comitetul „Asociațiunei" a ținut eri, 
Sâmbătă, o ședință, în care dimisia secre
tarului Dr. Diaconovich n’a fost primită 
din partea comitetului.

Astădi la firele ll'/.j—1, a ținut co
mitetul Secietății fondului de teatru, sub 
presidiul d-lui Dr. Al Mocsonyi, președin
tele de onore al societății, o conferință în 
afacerile societății.

La 3 ore după amiadi s’au întrunit 
secțiunile sciențifice. S’au completat sec
țiunile cu membrii ordinari și corespon
denți.

S’au ales ordinari'.
a) în Secția sciențifică: Dr. Ambro- 

siu Chețianu, prof. în Blașiu, și Aurel Cior- 
tea prof. în Brașov. — Corespondenți: Dr. 
loan Radu, prof. Brad, Victor Dorian, prof. 
Beiuș. 6) ordinari în s. economică: Dr. C. 
Diaconovich, Romul Simu, învățător. Co
respondenți: N. Petra-Petrescu, J. de Preda, 
adv. Sibiiu, Dr. N. Vecerdea Sibiiu.

Corespondenți: c) s. literară: Nicol. 
Sulică, prof. Brașov, Dr. Sextil Pușcariu, 
Enea Hodoș, prof. Caransebeș, Dr. Val. 
Branisce, redactor, Lugoș. d) s. istorică 
tot corespondenți: Dr. Ioan Mihalyi (pre
miatul Academiei.), Silv. Moldovan, redac
tor la „Tribuna“, Nic. Togan, biblioteca
rul „Asoc.“ e)j Corespondenți în secția șco
lară: D. Lăpedat și Dum. Mosoră, ambii 
învățători în Seliște.

Asupra proiectului de’i] ortografie a 
fost discuție interesantă, care nu s’a ter
minat astădi.

Goresp.

Pentru limba romanică in 
Bucovina.

(Doue propuneri)
D-l deputat bar. G. Wasilco a presentat 

în ședința IV a dietei din Cernăuți, următorele 
două propuneri în favorul limbei române:

„Deși majoritatea populației din Bu
covina este de naționalitate română, res
pective rutenă, tote tablele oficiale și in
scripțiile de pe frontispiciile localităților 
de oficiu ale diregătoriilor și oficiilor i. r. 
sunt esclusiv în limba germană. După-ce 
înlăturarea acestui neajuns ar corespunde 
numai principiului egalei îndreptățiri a 
ambelor naționalități, cari constituie marea 
majoritate a populației bucovinene față 
de minoritatea germană, subsemnații fac 
următfirea propunere:

„Guvernul i. r. este recercat a purta 
de grije, că la tote edificiile și localitățile 
oficiale folosite de i. r. diregătoriile și 
oficiile din Bucovina, se se pună table ofi
ciale și inscripții germano-româno-rutene."

A doua propunere este:

„Fiind Bucovina unica țeră în mo
narchic, în care din partea guvernului i. 
r. se numesc funcționari, cari nu cunosc 
limba majorității populației din Bucovina; 
fiind-că acest neajuns se resimte atât la 
oficiile politice, cât și la ale justiției 
deosebit de tare; fiind-că în fine acestă 
stare contrasteză cu legile fundamentale de 
stat, este adânc jicnitore pentru sentimen
tele naționale ale fiecărui popor de cul
tură și nu este mai departe tolerabilă, 
subsemnații fac următorea propunere:

„Guvernul i. r. este urgent recercat 
a considera la numirea funcționarilor pen
tru Bucovina numai pe acei aspiranți, cari 
cunosc oral și în scris limba română, resp. 
rutenă, și pot documenta sciința acesta 
prin un testimoniu de esamen de stat. 
Mai este guvernul i. r. recercat a ordona 
tuturor funcționarilor actual activi în Bu
covina, cari nu cunosc limba română, resp. 
rutenă, a documenta cunoscința unei din 
aceste două limbi până în trei ani, prin 
un esamen înaintea unei comisii esami- 
nătore de stat“.

Emigrarea Slovacilor în America.
(Continuare).

Am vedut pănă acuma, că căușele 
emigrărilor din Slovăcime, este sărăcia. 
Era nevoie numai de un imbold, pentru 
ca mișcarea se se începă. La 1877, după 
mai mulțî ani de recoltă prostă și tocmai 
pe un timp, când se iviră primii agent! 
americani, cari căutau lucrători: pentru 
minele din Pensilvania, mai mulțî proprie
tari au resiliat contractul de arendă cu 
jelerii lor.

Acești omeni rămaseră fără pane și 
se aruncară în brațele agenților. Gând 
emigrarea începu a-se face în masse, gu
vernul nostru recurse la obicinuitul mij
loc, la baionetă. Inse degeba. Emigranții, 
în potriva cărora se începu acum o gonă, 
găsiau mijloce și căi spre a-se furișa din 
țeră. Numai încetul cu încetul îșî croi 
drum în opinia publică concepția, că nu 
poți opri pe nimeni de a-și căuta condi- 
țiunile esistenței sale, unde le găsesce mai 
lesne, și că emigrările nu trebuesc împe- 
decate, ci regulate, și părerea ‘acesta, și-o 
însuși în cele din urmă și guvernul. Mo
tivele, 'cari l’au îndemnat la acesta erau, 
că efectele binefăcătore ale emigrărilor 
în curând se observară — înainte de tote 
în privința materială — atât asupra emi- 
granților, cât și a acelor, cari au ră
mas aici.

Am amintit mai sus, că într’un sin
gur an, și anume la 1896, au sosit în Un
garia 7,290.620 fi. din America, din care 
sumă cea mai mare parte se revine comi
tatelor din nord-ost. Asemenea sume au 
sosit atât în anii precedență, cât și în cei 
succedenți. Esistă în comitatul Zemplin 
o localitate cu numele Butka, cu 1156 
locuitori slovaci, în care în timp de 10 
ani au sosit din America 351.435 fi. 28 cr. 
Comuna numără 1156 locuitori slovaci. 
Efectul banilor trimiși din America s’ar 
pută mai bine asemăna cu efectul unei

ploi îmbelșugate, care vine după o secetă 
îndelungată peste semănăturile de jumă
tate uscate. Omenii începură a-șî plăti 
datoriile, a-și răscumpăra pământurile ză- 
logite și a-și cumpăra altele, a-și regula 
raporturile financiare; salarul muncei se 
urcă, valfirea pământului de asemenea. 
Poporul fu prin acesta așa dicând salvat 
de sapă de lemn.

Cum-că anume clase sociale, ca de 
pildă proprietarii și în parte și unii fabri
canți, nu erau mulțumiți cu mersul lucru
rilor și că s’au împăcat cam greu cu îm
prejurările nouă, când trebuiau să plătescă 
mai mult de 50 cr. bărbaților și mai 
mult de 20 cr. femeilor, este de sine în
țeles. Insă interesul — pfite rău înțeles— 
al unei clase încă nu este destul de tare, 
pentru-ca să pună zăgaz curentului de 
emigrare.

Va urma).

Călătoria regelui Italiei.
Regele Victor Emanuel 111 a sosit 

alaltăeri în Posen. La gară îl aștepta o 
companie de onore. După sosirea trenului 
în gară, regele s’a dat jos din cupeu pen
tru a primi onorurile companiei. Plecând 
din Posen a sosit la firele 9'45 în Wir- 
balle. In gara pavoazată cu stindarde ita
liene, l’au primit prințul Dolgorucki și 
prințul Trubetzkoy. Regele s’a dat jos și 
aici din cupeu, spre a primi onorurile 
companiei de onore. Musica a intonat im
nul italian. După i/2 oră regele a plecat 
spre Petersburg.

In Peterhof s’au adunat toți membrii 
familiei imperiale. A fost invitat și prințul 
Victor Napoleon să fie de față la primi
rea nepotului său. La Peterhof a sosit și 
contele Nelidow, ambasadorul rus din Roma. 
A produs sensație, că br. Aerenthal, am
basadorul Austro-Ungariei în Petersburg, 
a plecat de aici săptămâna trecută, fapț 
ce se comenteză ca un semn de răcelă 
între dinastiile de Habsburg și Savoia. Se 
speră însă, că ambasadorul se va reîntorce 
pentru a participa la onorurile, ce le va 
da diplomația.

Victor Emanuel a sosit eri după 
amiadi în Peterhof. Pentru primirea lui 
s’au făcut pregătiri grandiose. Consiliul 
municipal din Petersburg a decis să îm- 
podobescă orașul. La podul-Nicolae, unde 
va debarca regele, s’a ridicat un cort im
perial. Din tote orașele Rusiei unde se 
află colonii italiene, au sosit la Petersburg 
delegațiuni pentru a participa la ospățul, 
ce se va da în ondrea Regelui.

Foile rusescl salută ffirte călduros 
pe regele Italiei „Moskowskija Viedomostiu 
scrie, că călătoria acesta a lui Victor Ema
nuel e o strălucită dovadă despre aceea, 
că tripla alianță nu e îndreptată în con
tra Rusiei. Prinetti, anteluptătorul apro
pierii italiano-francese, va confirma în Pe
tersburg amiciția dintre Rusia și Italia.

*
Victor Emanuel a luat cu sine în că

lătoria din Rusia între alții: pe Porcia- 
Voglia, ministrul casei regale, G-ianoti, su
prem mareșal de curte, Brusati, adjutant 
suprem, Prinetti ministru de esterne, Cri- 
netti secretar de ambasadă, și pe alte 
persone.

Un Engles in Ardeal.
Se scie, că profesorul engles Ma

caulay George Trevelyan a fost Jadus de 
Unguri în Ardeal, ca, rogu-vă, să cunfiscă 
și să studieze cestiunea română. Englesul 
a sosit pe la finele lui Iunie în Budapesta, 
de unde a venit în Ardeal. In Deva a 
fost primit de fișpanul Barcsay și de Hol- 
laky și condus de aceștia a umblat prin 
Hațeg, Abrud și Brad, venind în contact 
și cu Români. „Bud. Hirlap“ raportând 
despre călătoria Englesului, îi pune’n gură 
următorele păreri, ce și le-ar fi dat despre 
cestiunea română:

„Toți Românii cu cari am vorbit — 
dice profesorul din Cambridge prin rostul 
corespondentului cjiarului maghiar — au 
recunoscut, că nu este aici (în Ardeal) 
vorba despre pământ și cestiune socială
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căci acesta nu esistă dela 1848 încdce. 
Așa cred (!), că limba maghiară ar trebui 
învățată. Și unii dintre Români sunt de 
părerea acesta, alții însă gândesc alt-fel. 
Și mai cred, că Maghiarii n’ar tre
bui se mergă mai departe cu inovațiunile 
in interesul limbei maghiare și că statul 
ar trebui să dea bani mai multi pentru 
.școlile românesc!. Cred, că censul electoral 
pentru parlament ar trebui se fie redus 
atât în interesul țăranilor maghiari, cât și 
români săraci. Mi-se pare, că adevărata 
cestiune în Ardeal nu este naționalitatea, 
ci sărăcia. In Ardeal și țăranii unguri și 
țăranii români sunt seraci. Mai puțină 
dare și mai multă cultură pentru popor. 
Decă conducătorii români ar agita pentru 
acesta, eu a-șî fi pe partea lor".

Ar fi mai dis Englesul, că Românii 
■nu pot fi încredințați cu conducerea afa
cerilor în Ardeal și că progresul, libera
lismul și cultura în Europa răsăritenă ar 
atârna dela unitatea statului maghiar (!)

Bietul om, a vrut să împace și pe 
unii și pe alții, și Românilor și Maghia
rilor ardeleni ar vre să le dea ceva, der 
—vorba Românului — nici în căruță, nici 
în teleguță. Se va reîntdrce, pare-ni-se, 
mai zăpăcit decum a venit, grație șdpte- 
lor cu cari i-au umplut urechile domnii, 
cari l’au chemat să studieze „cestiunea ro
mână" în lumină șovinistă maghiară.

că în curând diarele cele mai impor
tante începură să vorbâscă de acâstă tî- 
nără străină, venită în Italia să entusias- 
meze publicul. Așa după alte teatre, ea 
fu angajată de impresiarul Stoffelli pentru 
marea stagiune a teatrului Bellini, unde 
marele ei succes obținut în Traviata e 
cunoscut. In adevăr vechei opere a lui 
Verdi, M. Demetrescu sciu să-i dea o in- 
terpretație originală, cu totul modernă și 
aristocratică. Ea, care are o voce forte 
puternică, de un timbru plăcut și dulce, 
scie să-i dea cântului ei accente de du
rere, pasiunea amorului... ea e în Tra
viata o cântăreță fără păreche și o actriță 
minunată...

Credem, că și publicul brașovean va 
sci să aprecieze talentul deosebit al ar
tistei la concertul de mâne.

Prințul moștenitor al României va 
asista — după cum se anunță din Viena
— la manevrele armatei comune, în Un
garia, împreună cu un mare duce rus.

Logodnă. DomnișdraIleana Damian, 
fiica d-lui advocat Simeon Damian din 
Brașov, s’a logodit Sâmbătă sera cu d-1 
locot-auditor Cornel Bardoși, fiiul d-lui 
Iuliu Bardossy insp. de șcăle în pens.
— Urăm fericire tinerilor logodiți!

Cununie. D-șora Adela Trifu, fiica 
d-lui Gavril Trifu profesor în pensiune, și 
d-1 Dr. Coriolan Meseșianu își vor celebra 
cununia religidsă la 21 Iulie a. c. st. n. 
la 5 ore în biserica română din Șimleul 
Silvaniei.—Sincerile ndstre felicitări tinerei 
părechi!

jDi critică în Bănat. Ni-se scrie din 
Lugoș: Un mare orcan s’a deslănțuit di- 
lele trecute peste mai multe părți ale 
Bănatului, causând stricăciuni însemnate. 
Vineri (11 Iulie n.) pe la ora 1 din di, a 
suferit Lugoșul și împrejurimea mari pa
gube prin orcanul, care a scos pomi bă
trâni și tineri din rădăcini (cei mai mulțl 
fructiferi), a isbit tot ce i-a eșit în cale, 
desvălind case, clădiri economice, stâlpii 
dela electrică și altele. Fiind în acea <ji 
târg de săptămână, șetrele s’au prăbușit 
una peste alta și micii industriași nu-și 
mai puteau aduna mărfurile. Comercianții 
și-au închis prăvăliile, căci țigle, fereștri, 
lemne, obiecte sburau ca fluturii prin aer. 
O mare spaimă a cuprins pe locuitori în 
momentul, când s’a făcut întunerec peste 
tot, er văzduhul urla îngrozitor. Tote clo
potele bisericelor din Lugoș sunau rugător 
și în fine bunul Dumnedeu s’a îndurat 
spre noi și ne-a mântuit. — Notăm, că 
acest orcan a făcut asemenea stricăciuni 
și în alte părți ale țării. Pe la Brașov 
suflă de două dile un vânt aspru și tem
peratura e par’că am fi prin Noemvrie.

Societatea pentru fond de teatru 
român își va ține adunarea generală în 
Bistriță la 7 și 8 Septemvrie st. n.

„Să-i fie rușine." Sub titlul acesta 
foile maghiare, mai ales cele din Clușiu 
adese-orl publică numele acelor fabri
canți, cari fiind în Ungaria, își pun pe 
fabricatele lor firma în limba germană. 
De astă-dată i-a venit rîndul unui fabri
cant din Brașov, care după diarul „E—k“ 
își pune bombdnele în circulație cu ur- 
mătorea inscripție pe învălitdre:

Erste Siebenb. „Canditen-Fabrik Thies & Seidel11. 
Kronstadt. — Feinste Spitz Wegerich Bombons.

„Să-i fie rușine, dice „E—k“ 1) Fiind-că 
în Ungaria își pune în comercifl bombo- 
nele cu inscripție străină și 2) Fiind-că 
nu scie, că în Ungaria nu esistă Kron
stadt, ci numai Brassd. Pentru calitatea 
bombonelor „de-ocamdată“ să nu-i fie ru
șine, der să-i fie rușine pentru tendința 
de germanisare." — In sesonul castraveților 
ai cel puțin de ce face haz, când cetesc! 
asemenea bazaconii. Bine că nu trebue 
„să-i fie rușine" lui Thies și Seidel „deo
camdată" pentru calitatea bombonelor, dor 
în comerciu acesta-i lucrul principal. In- 
tru-cât pentru „Kronstadt" și germanisare 
credem că fabricanții sași din Brașov vor 
găsi ușor consolare în reclama, ce însuși 
tjiarul maghiar li-o face.

SOIRILE DILE1.
1 (14) Iulie.

Solemnitatea împărțirii premielor 
la gimnasinl din localitate a avut loc 
Sâmbătă în diua de 29 Iunie în asistența 
unui distins public, compus din dame și 
domni, care umplea spațiosa aulă a gim- 
nasiului. Solemnitatea a fost presidată de 
d-1 protopop Petric, la drepta căruia vă
zurăm pe venerabilul nostru octogenar 
Agenție Severn, care și la etatea sa înain
tată portă cel mai viu interes față cu 
progresul cultural român. Am mai re
marcat între dspețl și pe d-1 Nicolae Pa- 
bianu, profesor la giranasiul din Beiuș, care 
fiind în trecere prin Brașov, a venit să 
asiste la împărțirea premiilor. Directorul 
gimnasiului, d-1 Virgil Onițiu, a pronunțat 
discursul de încheiarea anului școlar, pe 
care îl vom publica în numărul nostru de 
mâne, apoi s’au distribuit premiile, âr corul 
sub conducerea d-lui G. Dima a esecutat 
cu precisiunea obicinuită un cântec oca- 
sional de încheiare. Despre anuarul gim
nasiului și al șcdlei comerciale vom ra
porta cu altă ocasiune.

Concertul Maria Demetrescu (Mara 
d’Asty) s’a amânat, din causa concertului 
reuniunei de căutări germane, pe mâne, 
Marți în 15 Iulie sera. Am reprodus deja 
câte-va aprecieri din diarele străine asu
pra debuturilor artistei și am pute umplâ 
colone întregi cu astfel de aprecieri. To
tuși mai dăm și astădl un elogiu, ales la 
întâmplare, din „Rivista teatrule melodra
matică11 din Milano, care în numărul său 
dela 8 August 1898 din incidentul rolului 
Violettei din „Traviata" cântat de Mara De- 
metrescu scriea: „Mara Demetrescu ă una 
sfolgorante bellezza: una delicatissima 
bruna rumena, allieva dell’ilustre prof. An
gelo Samueli... Essa ă quello che si dice 
un vero soprano leggero, dalia voce sim
patica, estesissima e dalia agilită pro- 
digiosa" etc. Diarul „Monsignor PerellP 
din Neapole publică portretul artistei în
soțit de cele 'mai căldurose elogii asupra 
debutului ei din teatrul Belini: „Acâsta, 
pe care adi o presentăm cetitorilor, dice 
diarul italian, e o artistă din cele mai 
distinse, d-na Mara Demetrescu, pe care 
publicul teatrului Bellini o sărbătoresce 
și o aplaudeză în chipul cel mai cor
dial. Aplausele sunt bine meritate, căci 
■ea este din cele mai bune elemente 
ale acelei "societăți. A cântat în „Traviata“ 
și succesul a fost așa de mare și complet, 
încât un impresariu o angajă imediat la 
teatrul din Florenza. Publicul din acest 
■oraș îi acordă unul din acele succese, cari 
sunt neuitate în vieța unui artist. In totă 
stagiunea ea fu atracția acelui teatru, așa

Schimbare în ministerul român de 
domenii. D-1 D. Istrali, directorul do
meniilor din ministeriul respectiv, a de
misionat. A fost numit în locul dânsului, 
d-1 Lazăr Teodoru.

Lord Kitchener a sosit alaltăeri în 
Londra. El a fost sărbătorit de cătră En
gles ca biruitor al Burilor.

Un transport de obuziere de câmp 
a sosit dilele acestea în România de la 
fabrica Krupp din Essen. Obuzierele au 
fost duse la arsenalul de construcții al 
armatei, spre a fi montate.

Ospeți români la băile din Ei<5- 
patak. Din lista Nr. 1 a dspeților din 
Elopatak vedem, că pănă acuma au sosit 
acolo următorii ospeți români: Alexan
drina Ottinciulescu, Bucuresci, Gr. Zam- 
firescu, Craiova, Furnică Vița, Brașov și 
D. Hagi Eftimon Bucuresci.

Prelegere despre apicultură. D-1 
Andrei Abend cunoscutul invetator spe
cialist pe terenul apiculturei, sosesce la 
17 1. c. aici și în aceeași di, la 10 6re a. 
m., va țină în sala comisionară a casei 
Sfatului orășenesc o prelegere poporală 
din sfera specialității sale.

Teatru de varietăți. La hotelul 
„Pomul verde" o trupă alesă de varietăți 
sub direcția d-lui A. Londovsky, în tre
cerea sa din Bucuresci, va da trei repre- 
sentații cu program variat. Aceste repre- 
sentații vor avă loc Joi, în 17 Iulie, 
Sâmbătă în 19 Iulie și Duminecă în 20 
Iulie.

Petrecere de vară în Lăpușul- 
unguresc. Duminecă în 3 August se va 
da o petrecere de vară în Lăpușul-un- 
guresc (salonul Bittner). începutul la orele 
7 sera. Venitul este destinat pentru aju
torarea școlei române locale. Ofertele ge- 
nerose se vor chita pe calea dliaristică. 
Intrarea de personă 2 cor. familie 4 cor. 
Comitetul arangiator: V. Muște, protopop, 
I. Olteanu, Dr. V. Colceriu, Dr. G. Buzura, 
Drd. V. Muște, T. Grigorescu, V. Pașca, 
G. Muște, Pavel Nodiș, D. Dragoș. 

Escursiunea în comit. Hunedorei.
i

Directorul museului archeologic din Deva ș 
președintele comitetului pentru primirea ospeților 
din România d-1 Teglis Gâbor ne trimite o întâm
pinare la corespondențele nostre, scrisă în limba 
română, pe care ne rogăse-o publicăm, apelând la 
imparțialitatea și la iubirea nostră de adevăr. Sa
tisfacem dorinței d-sale, reservându-ne a mai pu
blica unele date ce le-am primit dela alt cores
pondent și a face apoi și observările nostre :

Deva, la 10 Iulie 1902.
Prea Onorate Domnule Redactor!

Publicarea despre escursiunea socie
tății istorico-geografice din România și a 
esmișilor din partea universității bucures- 
cene, făcută în Deva și în comitatul Hu- 
nedorei, se baseză pe așa false soiri, în
cât d4 corespondent cu acesta orientare 
dă uri forte mic interes față de dspeții 
noștri, cari cu sosirea lor ne-au dat o 
mare onbre.

Din motivul present publicarea tre
bue îndreptată și apropiată de adevăr. 
Sosirea escursioniștilor, fiind d-1 Tocilescu 
profesor universitar prea ocupat, pănă la 
diua de plecare n’a fost fixată, de alta 
parțe nici lista sosiților ospeți necăpetân- 
du-o: d-lui Dr. Veress Endre, secretarul 
societății archeologico-istorice din com. 
Hunedorei, numai în Piski, unde a salutat 
în numele societății pe cei sosiți, i-s’a fă
cut cunoscută suma escursioniștilor. Și 
decă, întru împrejurările susnumite încvar- 
tirarea celor 31 membri nu s’a întâmplat 
așa de repede cum voia d-1 corespondent, 
caute motivul acolo, că pe lângă senatori, 
cari sunt învățațl la comoditate, au sosit 
și 3 ■d-&fHB4șdre studente în litere și în 
sciințele naturale, a cărora sosire nu era 
avisată și care ne-au esprimat dorința de 
a-le încvartira la un loc. Un cap cu jude
cată va justifica motivele cu dreptă obiec
tivitate. Apoi, câți au fost la întâmpinare 
nu ieram în stare a-i număra în obscuri
tatea nopții, dâr că societatea archeolo-

gică-istorică comitatensă a fost în număr 
însemnat representată, o putem dovedi cu 
dspeții sosiți și nu cu d-1 corespondent, 
care așa se vede, în aceea își află bucu
ria, decă primirea ospeților erudiți nu avea 
acel succes, care-1 doream noi.

Altmintrelea și informațiunele sale 
despre banchet, încvartirare și visita la 
cornițele suprem*) documentâză tot acea 
fundamentalitate și bunăvoință, ca cea 
mai de sus. Conturile dspeților, fiind în
credințat de societatea archeologică lo
cală, subscrisul le-au echivalisat din moti
vul simplu, că starea materială a orașului 
Deva nu pote suporta ast-fel de cheltueli. 
Barcsay Kâlmân, cornițele suprem în 4 
Iulie stătea în Hațeg la disposiția unui 
erudit savant engles, care făcea în comi
tat escursie scientifică. Espediția sa neaș
teptată cu câte-va dile a comunicat’o lui 
Dr. Veress, tot de-odată esprimându-șl 
regretul, că nu pdte primi dspeții din 
România.

La cele-lalte escepțium nu reflectez, 
pur și simplu îndrumez pe onoratul co
respondent la cel mai autentic critic, la 
prea stimații noștri dspeți, cari ospitalita
tea din Deva, Mintâia, Huneddra, Hațeg 
și Petroșem cu cea mai măgulitdre recu- 
noscință ne-o mulțumeau și cari la tot ca
șul cu mai plăcute impresiunl s’or depăr
tat din cercul nostru, decât numai cu 
acele, care le amintesce onoratul cores
pondent.

In câte-va (jile, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, vom asigura pe onoratul co
respondent despre resultatul scientific al 
acestei escursiuni. Și pănă atunci să ne 
bucurăm, că visita dspeților noștri în mo
dul acela s’a întâmplat, că putem spera 
pentru literatura României și a ndstră 
nisce resultate fructifere. Eră aceia, cari 
jdcă ori-ce rolă în direcțiunea acâsta, să 
nu incomodeze pe alții, ci cu lucrare bi- 
nefăcătore să ne ajute a ajunge scopul 
comun. — Pace cu noi.

Teglâs Gâbor, 
directorul museului archeologic 
și istoric din com. Hunedorei, 
și ca președintele comitetului 
arangiator pentru primirea ds- 

peților.

„Agricola^.
Ne permitem a aduce la cunoscința 

publicului român, că tribunalul regesc din 
Deva cu Nr. 589)4.1^2, a aprobat statutele 
și a înregistrat nsoțirii „Agricola'1
din Huneddra.

Am accentuat de mai multe ori im
portanța însoțirii nostre și credem, că e 
de prisos a mai insista și de data asta asu
pra valorii, ce o va avă „Agricola" în 
mijlocul poporului nostru

lnactivarea însoțirii se va face în 
1 Septemvrie st. n. a. c.

Pănă atunci rugăm pe toți Românii 
de bine, se ne dee mână de ajutor întru 
ajungerea scopului, ce urmărim, er acei 
p. t. domni, cari au primit liste de sub
scriere, să binevoiâscă a-le retrimite, cu 
ori și ce resultat, la adresa însoțirii.

Din ședința direcțiunei ținută la 11 
Iulie n. 1902.

Pentru
„Agricola",

însoțire economică de magazin și anticipații 
in Huneddra:

Dr. A1**X- L. Rossu, Nic. Macrea,
preș, ad hoc. notar.

Sosiți în Brașov.
Pe <jiua de 12 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Anghert, Sibiiu; Fis- 
scher, Brașov; Bocskor, Făgăraș; D-na Solomon, 
BlașiÂ.

H. Europa: Dimitriades, Constanța; Kess
ler, căp. Giricescu, PloiescI; Stan, Beiuș ; Karlofi, 

iddin ; Parisianu, Gunther, Munteanu. Bucuresci; 
Reicbhold, Singer, Lax, Viena; Schuster, Sebeș; 
Goron, Arad : Griin, Zombor.

H. Orient; Marinescu, Fabini, Bucuresci; 
Bliemel, PloiescI; Mețianu, protopop, ZerneștI.

*) Vrea s6 dică pote: vice-comitele — Red.

Proprietar: Dr. Aurel HHureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Bhireșiami“ 
«lin SBrașov, 

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

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

Cărți pentru comercianta 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea in partidă simplă, de 
1. C. Panțu. 0 carte, bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII 
+ 213. Prețul 2 cor. (—]— 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de /. O. Panțu. Conține 
modele de ciroulare, sorisorl de informațiunl, 
recomandațiuni și acreditive: scrisori în 
comercial cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-f- 10 bani porto).

Procent, Promit, Interese și Te
oria conturilor curente de I. G. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe (file într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-)-10 b. porto.)

Un capitol din Contabilitatea du
plă de 1. C. Panțu. Tractezi principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (-f- 10 b. p.)

„JBucătăresa. națională,'1 care de 
bucate a bucătăriei române, francese, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetice după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1.60 (plus 40 bani porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0 .... ... 121.25 
Renta de corone ung. 4% , . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0. 100. — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.80
Bonuri rurale croate-slavone ... 98 —
Impr. ung. cu premii.................... 206.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.30
Renta de argint austr........................101.80
Renta de hârtie austr........................101.70
Renta de aur austr.............................121.10
LosurI din 1860....................................153.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 702.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 673.75
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . , 117.25
London vista.............................. 239.95
Paris vista.................................. 95.35
Rente austr. 4°/0 de corone . . 99 75
Note italiene.................................. 94.15

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 JJ 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 tt 19.07
Galbeni „ 11.20 10.30
Ruble RnsescI „ 2.54 n —.—
Mărci germane r 117.25 w —.—!
Lire turcescl „ 21.40 tt 21.50
Scris .fonc. Albina 5°/0 101.- 102.-

Târgul de rîmătorl din Steinbrucb.
Starea rîmătorilor a fost la 7 

Iulie n. de 45,354 capete, la 8 Iulie 
au intrat 626 capete și au eșit 376 capete, 
rămânând la 9 Iulie n. un număr de

Nr. 8363-1902.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de prac

ticant Silvic devenit vacant la orașul 
liber regesc prevent cu magistrat 
al Brașovului deschid prin acdsta 
concurs.

Concurenții au în înțelesul § 36 
art. de lege XXXI din anul 1879 
a-și așterne rugările lor instruite 
cu documentele despre absolvirea cu 
succes a cursului academiei silvice, 
despre integritatea lor morală, despre 
starea lor sanitară, etatea, cunoBcința 
limbei maghiare, germane și române 
precum și aplicarea lor de până acum 
la subscrisul pănă în 5 August la 
12 6re p. m.

La postul sus amintit pot con
cura și elevii, cari absolvă academia 
silvică în Iulie anul curent der dintre 
aceștia numai acela pote fi ales, care 
produce și absolutoriii academic.

Emolumentele inpreunate cu 
postul de practicant silvic sunt: 1000 
corone salariu fundamenta] 240 co- 
rbne relut de cuartir, 24 metri 
blane de lemn de fag și cuincuena- 
lele statutare.

Brașov, 2 Iulie 1902.
Dr. Frideric lekel

1—2.(591) vice comite.

Nr. 8363—1902.

PALYĂZATI HIRDETMENY.
Brasso rendezett tanâcsu szab. 

kir. vârosnâl iiresedesbe jott erdfigya- 
kornoki âllâsra ezennel pâlyâzatot 
lrirdetek.

Pâlyâzdk tartoznak az 1879. âvi 
XXXI- t. cz. 36. §-a ertelmâben az 
erdbakadâmiai tanfolyamnak sikerrel 
tortent bevâgzâsât, elbâl.etok feddliet- 
lensâgât, ești egeszsăguket, âletko- 
rukat, a magyar, nemet es român 
nyelv ismeretet, valamint eddigi szol- 
gâlati alkalmaztatâsukat igazolo ok- 
mânyokkal felszerelt pâlyâzati kârel- 
muket f. 6vi augusztus ho 5-6ig deti 
12 drâig nâlam benyujtani.

Ezen âllâsra az erdeszeti aka- 
demiât a fol) 6 evi julius havâban 
vegzo novendekek is pâlyâzhatnak, 
azonban ezek koziil a vâlasztăs csak 
azon feltâtel alatt fog megtortânni, 
ha a megvâlasztott akademiai vâg- 
bizonyitvânyt is bemutatja.

Az erdbgyakornok evi jârandb- 
sâgai 1000 kor. alapfizetes, 240 kor. 
lâkbâr, 24 urmeter biikkhasâbfa es 
a szabâlyrendeletileg megâllapitott 
otodeves potlâk.

Brasso, 1902 evi julius h6 2-ân. 
Dr. Jekel Frigyes s. k. 

alispân.

din 8 Iulie 1902.

Bursa de Bncuresci

V a I ® r i
—1 «D 

rO

Scad.
cup.

Cu 
ban) 
gata

Ron ta amortisabilfi.................... ?“/o Apr.-Oct 96?/4
tt „ Impr. 1892 . . 5„ lan.-lul. 97 S'j
n „ din 1893 . . . D *1 97.'/2
n „ 1894 irit. 6 mii. 5 a Apr.-Onl.
n „ Impr. de 32'/, mii. 4 „ Ia.-lui. 92.’/.,
D „ Impr. de 50 mii. . 4 „ n b 92.4/j

„ mpr. de 274 m. 1890 4 a S3—
n „ Ilmpr de 45 m. 1891 4 „ h n 83—
n „ Im de 120 inii. 1894 4 „ 83.—
h „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 84.—

Oblig. de Stat (Conv. ru'ale) G a Mai-Nov. 84—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei BucurescI 18o3 5l7o lan.-lul. —.—
D „ „ din 1884 & a Mai-Nov
>1 „ „ din 188-i 5 a lun.-Dec.
n „ „ din 1890 5 a Mai-Nov. —

Scrisuri fonciare rurale )) lan.-lul. 97-7s
Scris. fonciare rurala*,f '8- 0 4 a 84.—

n „ urbane /’’"•‘’n y 5 a 84.—
& a H 71 74.'/,

Obbg. Soc. de basalt artificia. 16 „ » »1

V.'N.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. dv. 8ti.— 560 într. v. —.—
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2355
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 272.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2i.'O 11 11 160—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 375—
Soc. rom. de constr. uit. di v. 45 1. 250 375—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100
, Patria" Soc. de asig. uit. 4 Li 100 ’) D —.—
Soc. 'rom. de petrol L etn. u. d. 0 200 V B

—
„ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 ti "

—.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 tt 17 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 71 11
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 11 11 —.—
20 francl aur............................... —

H 17 —
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 tt 77

45,604 capete.
Se notâză marfa unguresc!: veche 

grea dela 100—104 fii. tînără gr e adela
104- 106 fii., de mijloc dela 103-105 fii. 
uș6r ă dela 108—110 fii. — Serbescă:gr e a 
108—110 fii.,de mijloc 107—109fii., ușor ă
105— 106 fii. kilogramul.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 8 Iulie. 1902

S e m I n | e
duali
tatea Prețul per

100 chilograine

S c o ni g> t u r i:
Banca nat. a Rom. «7» Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 7 „ P tersburg . .
Banca agricolă 9-10% Berlin .... B —
Londra .... 3- Belgia .... 3-
Viena......................... 3'/, Elveția .... 3'/,

Cursul tasurilor private
din 8 Iulie. 1902.

ciuup. ude

Grâu Bănățenesc . .
Grâu dela Tisa . . .
Grâu de Pesta . . .
Grâu de Alba regală . 
Grâu de Bâcska , . .
Grâu imguresc de nord 
Grâu românesc . . .

ureșiana ffl&rașev, Tergal inului ^r. 34$.
Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
©

Basilica.....................
Credit ....................
Clary 40 3. m. . . 
Navig pe Dunăre. . 
Insbruck . . . 
Krakau . . . .
Laibach.........................
Buda..........................
Fa'fly..........................
Crucea roșie austriacă

n 
n

Rudoif 
Salm .
Salzburg
St. Genois ....................
Stanislau ...... 
Trientiue 4'/2"/n 100 m. c.

„ 4% 50 ... .
Wuldstein.........................

„ de 10 franc! . .
Banca h. ung. 4% . . .

n
n

19 25
433 —
188.

82.50
7i.ro
72--

11V) 
190.— 
56.
28. -
75.—

2BI —
75 — 

QfU _

423—
4 <.25
67.-
82.25

20 35
435.50
162 —

84.50
76 50
76 —

42/.—
44.50
69 -
34 25

Cc^\
Ai/

CA

Cu aii-
Semințe vechi Soiul tatoa Prețul per

ori nouS por 
Hect. 10C chilograine

do la pănă 1h
Săcara . . . <0- 72 6.95 7.15
Orz ... nutreț. . 60- 62 6.65 6.80
Orz, . . . de rachiu 62- 64 610 6.20
Orz . . , de bere . 64- 66 5.75 6.—
Ovăs . . . —— .— —•
Cucuruz . , bănățen . 75 .— —•
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

71 11
4.50 5—

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă
Săm. de trifoio Luțernă ungur. 0 4s. — 54.—

„ transilvană a 35- 40.—
11 „ bănățenă a 42.— 46.—
71 ,, roșia bo —— —.—

Ulei de rapiță rafinat du pin . 0 —;—
Ulei de in . . —.—• —
Unsâre de porc dela Pesta 0 65.— 65.50

71 11 dela țâră . 0 — —
Slănină sventată . • •d 55. - 56 -
Prune .... din Bosnia ■ • 0

>7
Lictar . , . . Slavon și Serbia

0rl ——
din Serbia în s. —, — —.—

Nuci . . . • slavon nou ft
H

—.—
Gogoși. . . • serbesc —

71 din Ungaria * —.—
Miere . ... ungurescl. • « (D —.— —

serbescl . .— —
C6ră .... brut —.— —
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Se caută de închiriat 
o odaie curată, plăcută, la o familie 
distinsă, se preferă locuință cu gră
dină.

Ase adresa la Salamon Eisenstein
în jpiată.

felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pută esecuta ori-co 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTVTEi. 
îoi mloncE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Awulmuiii.1

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

(Sowveădb., în iotă măzi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENTE ȘI DIVERSE 

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

<5

+
I
♦
iI

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

"V X S.
Preriuiuerațiunile la Gazeta Transilvaniei 36 potfl face și reîno 

ori și când dela 1-rna și 15 a fiă-carei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc< 

ca espedar.ea se li-ae facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou se binevoiască a scrie adr>- a. 

ămurit și arate și posta ultimi.
Administrat. „te.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


