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Orbia nu duce decât în gropi
Arare-ori se întâmplă, ca foile 

unguresc! se se ocupe de activitatea 
dietelor provinciale din Austria. Nu 
le place a reaminti cetitorilor lor, 
că în Austria esistă și pot esista 
șepte-spre-dece diete și că în aceste 
îșî găsesce fîe-care din națiunile con- 
locuitore terenul de a lupta cu suc
ces, pentru interesele și drepturile 
lor de limbă, naționale și econo
mice.

Pot esista aceste diete și totuși 
imperiul austriac se fie unitar, și, ce 
este mai caracteristic, să fie mult 
mai înaintat în tote privințele și în 
deosebi în administrațiune, decât Un
garia, unde dreptul de limbă al na
țiunilor nemaghiare este redus la 
zero și unde dieta ardeleană fu des
ființată tot numai pe cuvânt, că așa 
ar pretinde interesele unei adminis- 
trațiuni unitare.

Decă „Pester Lloyd“, în numă
rul, ce ne-a sosit astăfii, vorbesce 
totuși despre dietele austriace, o face 
mai mult, fiind-că vede și este con
vins, că aceste diete, ori cât de mult 
ar voi se le ia în ironie centralis
mul maghiarisator de aici, își au 
importanța lor netăgăduită și o mare 
înrîurință asupra desvoltării statului 
vecin dualist, așa că pănă și cestiu- 
nea pactului austro-ungar este mult 
influințată de aceste mici parlamente 
ale diferitelor pâri și regate aus
triace.

Tocmai cu ocasiunea sesiunii 
lor din vara acesta, dietele din țevile 
representate în Reichsrath s’au pro
nunțat mai tote pentru dobândirea 
unei învoieli economice cu Ungaria, 
mai favorabilă pentru partea aus
triacă, decum a fost pănă acuma.

Etă deci, că și în afacerea pac
tului dietele au rolul lor. Acesta se 
vede și se simte și din partea ma
ghiară, mai ales în ce privesce dieta 
boemă.

Se și în cârcă foia guvernamen
tale din Budapesta se capaciteze — 
nu se mai scie a câte-a oră — pe 
Germani și Cehi, că cel mai bun 
lucru pentru ei ar fi o înțelegere pru
dentă. Atunci tote ar merge strună 
în Austria și naționalitățile mai mici 
n’ar mai ave atâta ocasiune de a 
maimuța pe Cehi în pretensiunile lor 
naționale, er pactul austro-ungar ar 
pute în cele din urmă se se resolve 
odată.

Neajunsul îl găsesce foia un- 
gurescă, scrisă nemțesce, în faptul, 
că în Austria o naționalitate se 
teme de alta, ca nu cum-va se fie 
asuprită și scâsă din starea ei ac
tuală de posesiune, lucru, pe care 
noi îl găsim forte firesc.

Nu putem găsi înse de loc fi- 
rescă, nici întemeiată, părerea lui 
„P. Lloyd“, că pe câtă vreme o na
ționalitate se simte amenințată, ea 
ar putâ se se gândâscă mai mult la 
stat, decât la asigurarea esistenței 
sale.

Dau națiunile din Austria des
tul statului din ceea-ce i-se cuvine. 
Sunt deci în drept a pretinde și ele 
dela stat să le scutescă, er nu se le 
nimicescă, cum face fatalmente sta
tul din jumătatea de dincoce a mo- 
narchiei.

Alt-fel cugetă și își închipuesce 
însă lucrurile creerul unui gazetar 
evreo-maghiar. De aceea și cade 
cel dela „P. Lloyd“ în contrazice
rile cele mai mari. Așa de pildă, 
vorbind despre încordarea dintre na
ționalitățile Boemiei: esclamă: ...„As- 
tăcji în timpul celui mai întins co- 
merciu, când fie-care om cult caută 
să învețe cât de multe limbi străine, 
astăfii se crede încă în Boemia, că 
însemnă a păcătui contra propriei 
naționalități și limbi, decă se învață 
limba vecinului, care aparține unei 
alte naționalități, pentru a-se pute 
înțelege direct cu el.“

Așa pote fi în Boemia, cu tote 
că acolo mai toți Cehii vorbesc și 
nemțesce. Dâr cum e în Ungaria 
unde partea covârșitore dintre func
ționarii de ac|i ai statului nu cunosc 
■absolut nici o limbă, afară de cea 
maghiară ?

„Pester Lloyd“ vede paiul în 
ochiul vecinului, nu vede însă bârna 
în ochiul său. Și așa fac toți șovi- 
niștii. Sunt orbi pentru progresul și 
glasul timpului, și orbia nu duce 
decât în gropi.

Autonomia catolică. „Magyar 
Âllam11 e informat, că guvernul e hotărît, 
se nu propună spre confirmare, statutul 
votat în congresul pentru autonomia ca
tolică, fiind-că el dă o sferă de drept prea 
mare în conducerea șcdlelor. „Alkotmăny“ 
luând notă despre acâsta dice, că decă 
scirea lui „M. A.“ s’ar adeveri, catolicii 
au meritat flascul acesta, dedre-ce tocmai 
ei au fost, cari au diplomatisat și s’au 
umilit față cu guvernul. — După „M. A“. 
corona va decide în Octomvrie asupra 
statutului autonomie.

„Sorta străinilor în România. 
Diarul koșutist „F. M.“ pretinde a sci, că 
în România se prepară revisuirea consti
tuției și în special abrogarea art. 7. Acest 
lucru îl anunță fdia ungurescă din Bucu- 
resci, prin corespondentul său, care recu- 
ndsce, că în România libertatea indivi
duală este cea mai mare în totă Europa, 
der adaogă, că de acestă libertate se bu
cură numai Românii, apoi cei de rassa 
latină și Germanii, protegiați de regele 
Carol. Ungurilor însă le merge fdrte rău(?), 
er sorta jidovilor este insuportabilă. — 
Speranțele revisuirei constituției, cores
pondentul lui „F. M.“ le nutresce basân- 
du-se pe un articol scris de Nicu Basi- 
lescu și publicat în „Cronica11, care fdie, 
<jice „F. M.“ — stă aprdpe de guvern.

Pactul.
După consfătuirile din Isclil la cari 

au participat miniștri president! Koerber 
și Szell și ministru de esterne Goluchowski, 
pressa vienesă și budapestană varieză 
erășl pe tote gamele cestiunea pactului. 
Din tot ce se scrie înse, nimeni nu-șlpote 
forma o judecată pe deplin clară. De-o- 
parte esagerările, de altă parte tăinuirile 
fac, ca orientarea opiniunei publice din 
monarchia dualistă asupra situațiunei reale, 
să fie forte anevoiosă.

Nu se scie positiv, că ce s’a hotărît 
dilele trecute în Ischl. Judecând după 
comunicatele oficioșilor, un resultat defi
nitiv nu s’a dobândit nici de data asta, 
însă — se dice — o „apropiere îmbucu- 
rătore" s’a făcut între Koerber și Szell, 
grație intervenției cordnei, care îșî pune 
în cumpănă totă influența pentru a ga
ranta reînoirea pactului.

Gum-că corona ține cu ori ce preț, 
se se trecă odată peste grava cestiune a 
pactului economic și comercial, reiese și 
mai lămurit din faptul, că atât Koerber, 
cât și Szell desfășură o vie activitate 
pentru a-se pregăti odată proiectele con
crete și a-se ajunge cât mai grabnic la o 
înțelegere definitivă, pentru-ca după lupte 
și sbuciumări atât de îndelungate, să dis
pară grija, ce-o inspiră nesiguranța de adi, 
și se urmeze pausa dorită de ambele părți.

Se afirmă, că Austriacilor li-a succes 
să dobendescă din partea guvernului un
gar asigurarea, că pe produsele brute nu 
se vor pune vămuri mari, căci altfel li-s’ar 
nimici industria textilă. In schimb Aus- 
triacii nu vor pune, decât dări cu totul 
minime asupra hârtiilor de stat ungare 
Astfel ambele guverne vor pute sta îna
intea parlamentelor cu pretenția de a fi 
dobândit „bune resultate“.

Intr’aceea se vestesce din Viena, că 
ministru-președinte Koerber se va duce să 
visiteze pe Szell la moșia acestuia din Ra- 
tot și că visita acesta se va întâmpla în 
proximele dile. De sigur, că nici visita 
acâsta ministerială nu se face așa numai 
de flori de cuc, îșivaave și ea obiectivul

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Praf de culise.
— Fine. —

Aceștia sunt adevărații „bohemi“ 
nepăsători de <jiua de mâne, alergând 
după ceva, pe care nici ei nu sciu ce e, 
nici unde ar pute să’l găsescă. Viața lor 
e una dintre cele, mai triste, și decă nu i-ar 
fi înzestrat natura cu acea nepăsare de tdte, 
până și de ei înșiși, nepăsare, care pe noi 
ne miră și aprope n’o putem pricepe — 
ar fi forte greu de spus cum ar pute, 
omenii aceștia să dea piept necasurilor 
vieții lor svînturate, peste caii ei trec 
ușor — așa pare cel puțin — fără multă 
bătae de cap. Par’că sunt născuți anume 
cu dorul de-ași bate joc de miserie și de 
prejudițiile lumii. Ei de cele mai multe- 
ori sunt veseli, și când câte odată sur
prind! pe câte unul singur și posomorit 
'n vre-un colț de cafenea, seu mergând 
cu capul în jos pe vre-o stradă lăturalnică, 
te cutremură jalea ce i-se zugrăvesce pe 
față și aerul de mort, ce pare că-1 învăluie 
de la cap până la picidre. E destul însă 

să ajungă între lume și-o să-l vedi dându- 
șl ultimul ban pe-o țigară, străbătând apoi 
cu pași maiestoși prin mulțime și cu un 
aer de aristocrat, sfidând în drepta și în 
stânga.

Așa trăesc acești omeni și te înșeli 
fdrte des în privința sufletului lor, dăcă 
n’ai avut nicî-odată ocasiunea să-I cunosci 
acasă la ei, în singurătatea vre-unei man
sarde, seu decă n’ai avut norocul să-i în
tâlnesc! în unele momente — fdrte rare, 
ce-i drept — când sunt dispuși să-ți vor- 
bescă cu adevărată sinceritate.

Despre un asemenea moment vrâu 
să povestesc ceva cititorilor:

** *
Se cânta într’o seră „La vie de bo- 

heme“ de Puccini. In loja 73 era o veselie 
ca nici-odată. Toți așteptau cu o nerăb- 
dătore bucurie ridicarea cortinei. In față 
steteau vre-o patru absolvente de ale Con
servatorului, er băeții steteau în picidre, 
la spatele lor.

Intrâga piesă a fost urmărită cu cel 
mai viu interes. Nici-odată loja 73 n’a 
fost învălită într’o mai mare sfințenie și 
liniște de cât în sera aceea. Glumele și 
rîsetele, cari nu mai conteneau pe la în

ceputul actului întâi, pe la sfîrșitul actului 
al doilea pieriră cu totul. Sufletele tineri
lor artiști erau cuprinse de un sentiment 
de sărbătore. Pe scenă nu mai erau actorii, 
cari jucau, ci erau ei înșiși în viața lor 
de tote dilele.

In actul al 5-lea scena representă o 
mansardă, locuința celor patru prieteni 
artiști nedespărțită. Unul era poet, altul 
pictor, al treilea filosof și al patrulea nu 
mai mi-aduc aminte ce era. Când unul 
dintre ei se întdrse acasă, aducându le ce
lorlalți ceva de mâncare, cu toții își pără
siră lucrul și începură să chiuie și să 
cânte. Iși întinseră apoi masa și se os
pătară.

Câtă colegialitate și câtă dragoste 
era între ei!

După masă, tdte mobilele din casă le 
dădură la părete și începură să jdee. Și când 
voia bună era mai în toiu, când tdtă sala 
lua parte la hora lor improvisată, de-afară 
răsună un glas slab de femee, care urca 
scările mansardei. Ca un fior de ghiață le 
trecu prin suflet. Alergară și-o aduseră 
înăuntru; era iubita unuia dintre ei, slabă 
de de-abia se ține pe picidre, și bolnavă 
în ultimul grad al ftiziei.

Intrega scenă lua un aer de grdpă. Se 
cânta încet din respect pentru bolnava 
pe care o întinseseră pe un pat sărac, sin
gurul pat, ce era în odaie.

Trebuia neapărat să i-se aducă ceva 
dela farmacie. Toți patru însă n’aveau nici 
un gologan. Atunci filosoful — n’am să 
uit nici odată acesta scenă înduieșătore 
— retras într’un colț, pe când ceilalți [stă
teau prostiți lângă patul bolnavei, pri- 
vind’o cum se stinge clipă cu clipă, filo: 
soful, omul de ghiață, își desbracă pardi- 
siul, singurul pe care’l avea, și cu o voce 
sfișietor de duidsă își ia rămas bun dela 
el, numindu-1 prietin nedeșpărțit și tova
răș de ploi și de nopți gerose, și plecă 
să-I vândă, ca se-i potă cumpăra bolnavei 
medicamente.

La scena acesta în loja 73 fu o li
niște desăvârșită, toți păreau încremeniți 
și numai lacrămile curgeau din ochii tutu
ror, lacrime sincere, isvorîte dintr’un colț 
al sufletului lor. colț curat, neatins încă de 
aripa prefăcătoriei Colegele lor cercau 
să-și înăbușe suspinele și cu toții se sim- 
țiau atunci în fața acestor evenimente de 
pe scenă, se simțiau curați, înfrățiți de 
durere și gata de a-se j ertfi unul pentru altul. 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 158 — 1902.

seu, care în împrejurile actuale nu pote să 
fie altul, decât tot numai pactul.

0 importanță mult mai mare are 
însă soirea, că in a doua jumătate a 
lunei August se va ține în Ischl uh 
nou consiliu de coronă, în care afară de 
Koerber și Szell va participa și mi
nistrul comun de esterne contele Golu- 
chowski, și că atunci se va decide defini
tiv asupra pactului. Adevărat, că oficiosul 
„Magyar Nemzet44 combate scirea acesta 
din urmă „în forma în care se publică" 
de diare, însă nu o desminte formal, ba nu 
întârdie a spune și el, că e forte probabil, 
ca în decursul lunei August Coloman Szell 
se mergă ârăși la Ischl, unde negreșit se va 
afla si Koerber, — pentru-ca ambii miniș
tri președinți să reporteze monarchului 
■despre stadiul în care se vor afla atunci 
tratările.

Așa-der conferențe peste conference, 
întâlniri peste întâlniri și tot felul de în
cercări pentru a eși odată din situațiunea 
precară, ce caracteriseză actualmente afa
cerea pactului.

Par-că i-a mușcat tarantula.
Ce s’a întâmplat?
Un comerciant român din orășelul 

Brad, cu numele loan Cuteanu, — pro
babil fiind-că era originar din comuna 
Uut, — nu seim prin ce împrejurări, seu 
mai corect dis, forte bine seim prin ce îm
prejurări, își avea firma prăvăliei schimo
nosită pe unguresce sub numele de rKu- 
tydn Jănos“.

Destul de pocită firmă, pentru-că 
trebue se spunem pentru cei-ce nu sciu 
unguresce, că numele de „Kutyân14 în- 
semneză „câne44 și decă un Ungur la în
trebarea „Unde ai fost?“, ar răspunde pe 
unguresce, că a fost la Cuteanu, — între
bătorul ar înțelege, că a fost la „un câne14. 
Decă n'ar fi avut deci alt motiv d-1 loan 
Cuteanu, decât motivul de a-și scote nu
mele său cinstit din gura funcționarilor 
maghiari, ce se înmulțesc din di în di și 
prin orășelele românescl, — ori-ce om cu 
mintea întregă nu putea, decât să-l aprobe, 
încât pentru Români, ei nu puteau decât 
să-l aplaudeze, pentru-că s’a reîntors la nu
mele său adevărat românesc, proprietatea 
sa inalienabilă, pe care nimeni în lume 
n’are dreptul să-l schimonosescă.

Ei bine, foile unguresc! nu judecă 
lucrurile ast-fel. Ele văd în acest fapt al 
lui Cuteanu, atât de natural și inofensiv, 
nici mai mult, nici mai puțin, decât tră
dare de patrie, și nu esistă destule cu
vinte 'murdare în dicționarul șovinist, pe 
cari să nu le arunce asupra cinstitului 
comerciant din Brad.

Dăm ca probă câte-va specimene 
dintr’un prim (!)—articol al diarului „Fiig- 
getlen Magyarorszâg" al cărui director 
este deputatul 48-ist Kbssuth Ferencz, 
fiul marelui „luptător pentru libertate14 (sic) 
Kossuth Lajos:

„Ne mirăm totuși de atâta temeri
tate, dice „F. M.u Căci ori locuiesc Ro
mâni în Brad, ori locuiesc Unguri. Dracul 
scie. Insă decă locuiesc Români, de ce a 
trebuit I. Cuteanu să și comunice lumei 
nobila sa hotărîre în limba ungurescă? 
Lr decă locuiesc Unguri, atunci, de unde 
și-a luat îndrăsnela, ca să comită acestă 
murdărie? Cum de nu s’a temut, că nici 
un Ungur nu va mai călca în prăvălia lui, 
că-l vor lovi în cap pe stradă, ca pe un 
animal turbat, că-'l vor goni, vor tăia cu
rele din spatele lui și îl vor virî într’un 
zid, ca pe Ephialte? Nu și-a temut pielea, 
familia, copiii?

„loan Cuteanu nu s’a temut. Der fap
tul, că nu s’a temut, încă nu va se clică, 
că e om curagios. încă și măi mult: El 
nici nu e om, ci numai undită orbă în 
mânile agitatorilor. Este cu desăvîrșire 
sigur, că loan Cuteanu trăiesce din bani 
valahi și că n’are nevoie de gologanii 
Ungurilor. Este sigur, că loan Cuteanu a 
cădut în mrejile dacoromânilor și că ti
căloșia, ce a făcut o, a făcut-o numai în 
ciuda Ungurilor.

„Ungaria are multe părți, pe unde 
locuiesc paraziți de felul lui Cuteanu. Pe 
la polele munților, pe țărmurile rîurilor, 
în visuinile stâncilor, prin ținuturi mlăș- 
tindse. Decă îi lasă cine-va în pace, ei 
taie lemne în pădure, pescuiesc, își pasc 
oile pe cdstele munților, fac cărămidi și 
se îmbată, der nu fac stricăciune la ni
meni. Decă însă vine printre ei câte un 
cărturar vagabund și Ie vorbesce despre 
tirănie, asuprire, jupoiare, se înfurie și 
munții răsună de gălăgia lor.

„In Transilvania a luat foc mantaua 
Ungariei, și nu putem tăgădui, că corpul 
nostru simte deja flăcările. In Transilva
nia nu domineză preponderanța intelec
tuală, ci forța brută numerică. Acolo fie
care copil născut de mamă valahă viseză 
despre un mare imperiu valah. Prin munții 
și colinele Ardealului, toți Românii, în 
frunte cu advocații și funcționarii băncilor 
valahe, ațîță focul. Poporul e cinstit și 
blând, der trăiesce in mare miserie. Popii, 
învățătorii și notarii luptă împreună cu 
poporul și îi esplică în mod straniu cam 
ce concepție pote să fie statul maghiar. 
Decă pășunea e puțină, tutunul e scump, 
recolta prdstă, ori decă lovesce trăsnetul 
în casă, ori îi more capra, la tdte acestea 
numai statul maghiar e de vină și se în- 
furieză ămenii, cum a făcut Kutyân Iănos.

„Printre Valahii culțî, printre cari gă
sim funcționari înalți, judecători, amplo- 
iați și ofițeri — națiunea maghiară n’are 
un singur prietin adevărat. Nu esistă un 
singur Român, care să fi îndrăsnit a-și 
afișa sentimentele maghiare. Partidul da- 
co-românilor este un partid puternic, care 
lucreză și agită în permanență în potriva 
nostră... Pasivitatea este o pregătire lentă 
pentru revoluție,

„Valahii cuceresc înainte. Cumpără 
pământ, se îmbogățesc și luptă cu tena
citate pe totă linia contra Maghiarilor. Și 
guvernul nostru nu se apără contra lor (!) 
Noi privim cu mânile în sîn, cum îi des- 
brac'ă și îi fac cerșitorî Valahii pe frații 
noștri în propria lor patrie. Am hotărît să 
înființăm din incidentul mileniului 1000 de 
școle primare. Acestea tdte ar trebui în
ființate în părțile ardelene, pentru-că unde 
e șcdla maghiară, acolo nu pot peri Ma
ghiarii. Pe timpul grănițerilor, țăranii va
lahi au învățat nemțesce. Am pute‘să ne 
răspândim și noi cultura, numai decă 
am vre.

„De și nu e iminent.pericolul (Cum? 
Dor mai sus spuneai, că arde chepenea- 
gul Ungariei! — R.) însă totuși e mare. 
Să nu se credă în Viena, că pentru di
nastie e bine, decă naționalitățile să re- 
volteză. Valahul deși se umilesce înaintea 
împăratului, vre ca Ardealul se fie guver
nat din Bucuresci, sub sceptrul imperiului 
român. Slavii, la rîndul lor, visâză de un 
imperiu slav și în ipatria nostră tdte miș
cările naționaliste, sunt antidinastice".

Etă un lucru atât de simplu și atât 
de natural, cum e rectificarea unei firme, 
făcută de un comerciant român, câte fan
tasmagorii îi sugereză scriitorului șovinist 
de la foia lui Kossuth!

Cetitorii își vor pute forma singuri 
judecata, fără comentare speciale.

Situațiunea în Macedonia.
Presidentul comitetului bulgaro-ma- 

cedonean s’a esprimat despre situațiunea 
în Macedonia astfel:

„Situațiunea în Macedonia este cât 
se pdte de seridsă. Populația simpatiseză 
cu Bulgarii, cari luptă contra trupelor tur- 
cesci. 0 rescolă generală e inevitabilă și 
nu e departe momentnl, când va isbucni. 
Causa la acesta nu este comitetul bul- 
garo-macedonean, ci bestialitatea autori
tății militare și civile turcesc!, precum și 
consacrarea lui Firmilian, prin care s’a 
atins în chipul cel mai brusc sensibilita
tea Bulgarilor din Macedonia. Decă lucru
rile s’au desvoltat pănă aici, e firesc, ca 
nici comitetul să nu rămână pasiv. El va 
profita de ocasia favorabilă. Decă răscdla 
are prospecte de reușită, ea va isbucni 
vara acesta. Populația macedonenă e esce- 
lent înarmată. De vor mai amâna, în erna 
viitdre Turcii vor desarma populația, care 
va fi astfel espusă celor mai mari crude- 
litățî. Nu mai e timp de așteptat. A sosit 
timpul jertfirii de bani și sânge pentru li
bertate (!). Sângele vărsat va aduce liber- 
rarea Macedoniei. In restimp de 24 ore 
vilaetele Bitolia și Salonic se pot rescula, 
și atunci cu trei corpuri de armată de pa
raziți, cari timp de trei luni s’au hrănit 
din Macedoneni, pot să se uite la ei. Nu
mai în fața unei răscole generale, Sulta
nul Abdul Hamid va simți necesitatea să 
facă concesiuni. O rescolă generală nu va 
pute fi împedecată, decât atunci, când Ru
sia va declara Eropei, că garanteză pen
tru introducerea reformelor. In cașul acesta 
răscdla ar fi de prisos."

*
Corespondentul diarului „Novoje Vremja“ 

care se află în vilaietul Kossowo (Turcia) 
scrie că bașibuzucii atacă satele slave, te- 
rorisând pe locuitori.* * Mai cu semă în lo
calitățile Ueskueb, Petowo și Prizrend se 
omoră locuitorii, se comit fapte rușindse 
asupra femeilor și fetelor și se fac jafuri. 
Sate întregi rămân pustii de locuitori, 
cari fug în Serbia. Dela Kopanik au emi
grat 35 de familii, de la Gradaz 24, de la 
Pairad 30.

La sfârșitul actului eroina more și 
după spectacol ne despărțirăm cu toții cu 
lacrămile ’n ochi și cu impresia care ne 
va urmări multă vreme seu pote tdtă vieța.

* #
Am relevat acest cas, ca să se arate 

încât-va partea cea mai tainică a sufletu
lui unui actor, parte pe care lumea n’o va 
cundsce, judecându-1 după ce face el în 
vieța de tdte dilele.

Și ca să clarific și mai mult cele ce 
am vrut, seu ce a-și fi vrut se die în foi
letonul acesta, să vă povestesc o scenă 
prinsă în trăcăt pe-un coridor al teatrului.

Era un tînăr și-o fată, artiști tineri 
amândoi, între cari se iscase o certă pu
ternică în urmă unei iubiri înfocate. El 
îi (jicea:

„Inzadar cerc să te urăsc, înzadar mă 
urăsc! tu cu tot dinadinsul și chiar de ne
am dușmăni; ca nisce sălbatici, va veni o 
vreme, moment de sărbătdre, când va tre
bui să ne dăm mâna. Aduți aminte de 
sera când s’a jucat -„'La vie de bohâme"!...

Avea dreptate tînărul; în nenorocire 
când e vorba de a ajuta pe-un coleg al 
lor, actorii sunt mai buni, decât toți cei
lalți omeni.

Z. Bârsan.

*
„Allgemeine Correspondenz*  află din 

Sofia, că representanții de acolo ai Aus
triei și ‘Rusiei au rugat pe :guVernul bul
gar să oprescă cu energie trecerea ban
delor din Bulgaria" în Macedonia.

Guvernul bulgar a închis cu severi
tate frontierele, prin detașamente puter
nice de trupe, cari împedecă în mod ab
solut trecerea bandelor.

Deosebit de asta, poliția de la frun
tarie esercitâză o rigurosă supraveghere 
în împrejurimile 'localităților Kiustendil și 
ale tuturor satelor dela hotar.

SC1R1LE D1LEI.
18 (31) Iulie.

Școle primare de stat. Diarele un
guresc! aduc scirea, că pe anul școlar 
1902—1903 se vor deschide 74 șcăle pri
mare de stat nouă, în ținuturile locuite 
de naționalități. Amintim câte-va din co
munele locuite de Români, în cari minis
trul Wlassics a luat măsuri, ca să se des
chidă școle de stat: Gămărâșul-mare, Med- 
ves-Bodras (Arad), Fekete erdo, Serep (Bi
hor), Formadia (Huneddra). Bun (Târnava- 
mică), Tomesci, Anina, Bocșa, Ciclova, 
Dognecea, Calina, Moldova, Oravița-mon- 
tană, Reșița-montană, Reșița-română, Sasca- 
montană, Secul, Vașcău, (comit. Caraș- 
Severin), Seliște (Sibiiu), Ardău (Selagiu) 
etc. — Vor fi de sigur, tot atâtea pepi
niere de maghiarisare.

Regele și Regina României vor 
pleca din Sinaia Vineri 19 curent v. în 
străinătate. Suita Majestăților Lor se va 
compune din d-na Olga Mavrogheni, mare 
ddmnă de onore a Curții Reginei; din 
d-nii general M. Priboianu, mareșal al 
Curței, Dr. Theodori, căpitanul-comandor 
N. Grașoski, d-1 maior Baranga, ofițer de 

ordonanță și d-1 E. Dall’Orso, secretar al 
Reginei. Suveranii se vor despărți la Viena. 
M. S. Regina însoțită de d-na Mavrogheni 
și de d-1 Dall’Orso, se va duce direct la 
Neuwied. Regele se va duce la Ischl, ca 
se facă o visită împăratului Francisc Iosif; 
de la Ischl, unde nu va rămâne decât două 
dile, Regele se va duce la Gastein, spre a 
urma o cură. Medicul particular al Suve
ranului, d-1 Dr. Theodori, nu-1 va însoți 
la Ischl, ci se va duce direct la Gastein.

Alegerea din Cristian. Duminecă 
și-a ținut candidatul comitetului poporal 
săsesc, vorbirea-program în Cristian (coin. 
Sbiiu). Dr. Greskovits a declarat, că cre- 
deul lui politic e cuprins în programul 
poporal săsesc. Recunosce limba maghiară 
ca limbă de stat, cere însă aplicarea legii 
de naționalități din 1868. Dacă va fi ales, 
nu se va alătura la nici una din partidele 
actuale ale camerei, va conclucra însă din 
tdte puterile pentru promovarea lucrărilor 
parlamentare, îndeosebi pe terenul eco
nomic. Vorbirea a fost primită cu aplause 
și adunarea electorală îl declară cu una
nimitate candidat al acestui cerc.

Secretarul din ininisterini de in
terne Ignatie Szell a sosit alaltăeri în 
Brașov. El e însoțit de fișpanul și comi
sarul săcuesc Sandor Ianos, fișpanul Beldi, 
deputatul dietal Boncza Miklos, consilierul 
ministerial Ruffy P. etc. Eri dimineță au 
plecat cu toții la Sinaia, de unde s’au re
întors tot eri d. a. Sera au plecat din 
Brașov.

Aniversarea morții Regelui Uni- 
b«rto. Eri, diua aniversară a morții Re
gelui Umberto, tdte orașele Italiei erau 
pavoasate în doliu. Pretutindeni s’au făcut 
comemorațiunî imposante pentru Regele 
Umberto. La liturghia, ce s’a făcut la 
Pantheon, au asistat Regele Emanuel, Re
gina Margareta, înalții demnitari, ambasa
dori etc. Asdciâțiunile s’au dus în cortegiu 
la mormânt, pe care s’a depus vre-o 500 
de corone splendide. După o telegramă 
din Monza, s’a făcut un pelerinagiu imens 
la locul unde regele Umberto a fost asa
sinat și s’au depus acolo flori în profu- 
siune.

O petrecere „românescă“ cu con
versație ungurescă. Foile și cărțile streine 
procurate „pe intențiunî" au început să 
producă rdde în sinul Românilor din jurul 
Gherlei. Efectul disolvant al lecturei străine 
se vede cu deosebire la câte o petrecere 
de vară, ce se aranjăză în vacanțe de 
cătră teologi și studenți. Aici să văd preoți 
români, vorbind,cu preotesele lor și cu fiii 
și fiicele lor în limba ungurescă. Un domn, 
care din întâmplare a participat la o ase
menea petrecere în Fizeșul Gherlei, face 
triste constatări în privința acesta în foi
letonul „Tribunei14 de la 18/31 Iulie.

Col era nostras în Bacica. In co
muna Kdrbstârcsa a murit dilele trecute 
locuitorul Mihail Thot. S’a constatat, că 
mdrtea lui Thot a fost causată de colera 
nostras.

Sechestrare cu vărsare de sânge. 
La locuitorul din Torontal Sziget, Buragia 
Constantin s’a presentat dilele acesteaesecu- 
torul cu scop de a pune sechestru pentru 
o restanță de contribuție. Buragia s’a îm
potrivit. Esecutorul a adus atunci cu sine 
jandarmi, dintre cari unul l’a culcat pe 
Buragia cu un glonte la pământ. — In 
comuna Maidan, tot din comitatul Toron
tal, un alt locuitor cu numele F. Gera a 
fost străpuns cu baioneta tot cu prilejul 
unei sechestrări pentru biruri.

Doue deci și șese de spice dintr’un 
grăunte. Se scrie din Becicherecul-mare, 
că notarul din S. Elemer cu numele Fer
dinand Kvatsak a obținut un resultat ne 
mai pomenit cu un grăunte de grâu, din 
care au răsărit 26 de spice. Se scia pănă 
acuma, că cel mai puternic grăunte nu 
dădea, decât 3—4 spice. Decă fie-care 
spic ar ave numai 50 grăunțe, atunci 
acel singur grăunte a produs 1300 de 
grăunțe. Notarul va sămena aceste gră
unțe în pământ deosebit, ca să pdtă studie 
mai departe fertilitatea acestui grâu.
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Soldat sinucigaș. Un soldat de la 

reg. 51 de infanterie din Clușiu a fost 
surprins filele acestea durrnind la postul 
de sentinelă. Soldatul, de frica pedepsei, 
s’a împușcat cu pușca sa de serviciu. Nu
mele soldatului sinucigaș nu l’am putut afla.

Schimbări de nume în România. 
Uite cum se fac schimbările de nume în 
România. Se face petiție la ministerul jus
tiției, care publică cererea în diare pe 
cheltuiala petiționarului, cu scop de a 
atrage atențiunea lumei și a celor intere
sați, ca se facă eventual oposiție. Etă ce 
cetim într’un diar din România în privința 
acesta: — Domnul Alesandru Kovăcs,^lu
crător fierar, domiciliat str. Buzeștî nr. 15 
a făcut cerere la acest minister pentru 
schimbarea numelui său patronimic de 
„Kovăcs" în cel de „Silivestru“. — D-l 
Pincu Feingold, din orașul Botoșani, prin- 
tr’o petițiune a făcut cerere la acest mi
nister pentru schimbarea numelui său pa
tronimic de „Feingold11 în cel de rAu- 
rescu“. Ministerul publică acestă cerere, 
conform disposițiunilor art. 9, din legea 
asupra numelui, spre sciința celor intere
sați, cari ar voi să facă oposițiune în ter
menul prevădut de alineatul II al cjisului 
articol.

Escadra italiană la Tripoli. Pressa 
italiană caută se esplice trimiterea și pre- 
sența escadrei italiene la Tripoli, fapt care 
a dat nascere la numerose comentarii. 
„Tribuna" din Roma protestă în contra 
presupunerei, că acestă presență ar ave 
de scop să prepare ocuparea vilaetului și 
declară, că nici o națiune nu e pentru 
moment mai interesată, ca Italia, pentru 
menținerea statului quo în imperiul oto
man. Care e inconvenientul, se întrebă 
■organul oficios, ca vasele de resboiu, cari 
în acest moment sunt la Tripoli, să facă 
o visită Sultanului? Politica Italiei e de a 
se ține gata se potă privi viitorul fără 
aroganță și fără temă. Escadra italiană 
trebue să părăseseă Tripoli Mercurî. Cât 
a stat acolo au avut loc mai multe ser
bări și recepțiunî. Autoritățile locale pri
miseră ordinul din Costantinopol să facă 
Italienilor o primire din cele mai cordiale. 
Prima divisiune a escadrei Mediteranei, 
după-ce va mai visita; Bengazi și Tobrak, 
va sosi la 25 August st. n. la Alexandria, 
•de unde se va duce în Turcia. Amiralul 
Palumbo se va duce la Constantinopol, să 
presinte Sultanului darurile regelui în 
.schimbul celor primite dela Sultan. A doua 
divisiune va visita cestele Albaniei și se 
va uni apoi cu prima divisie.

Cutremure de pămentîn California. 
Din New-York se telegrafeză că puternice 
-cutremure de păment s’au întâmplat în 
diferite puncte în California. In unele lo
curi s’au produs crăpături adânci în pă
mânt, adevărate prăpăstii.

Agitațiunea din Paris a avut de 
-efect sacrificarea a doi ofițeri generali din 
marină. In urma unei decisiuni luată în 
•consiliul de miniștrii, amiralii de Beau
mont. prefectul maritim al portului Toulon, 
.și Servan, comandantul diviziei navale din 
Atlantic, au fost destituițî. Măsura e forte 
•viu comentată.

Accident pe Marea-negră. Con
sulul turc din Constanța, Razim-bey, în
soțit de secretarul său, s’a dus cu o 
barcă în plimbare pe mare. Ajunsă la larg 
din causa vântului puternic, catargul băr- 
-cei s’a rupt. Rămasă în voia valurilor, 
‘barca amenința să se sdrobescă de țărm. 
•Cei din =ea păreau perduți. Grație inter
venției curagidse a sergenților Ilie Ionescu 
.și Marin Băltățeanu, consulul și secretarul 
său au fost salvați.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
tfotografare, articolele sale necesara pentru a fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
■nend prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius1 
SF. Kelemen, Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
'Tartler, D. Eremias nepoți

Hecolta în România.
Sub acest titlu diarul „Agrarul*  scrie 

următdrele:
Am pute spune, că scriem aprdpe 

entusiasmațî de starea recoltelor ndstre, 
dăcă entusiasmul n’ar fi rău privit în ces- 
tiunî de ordin .economic. Se va justifica 
însă acestă bună disposițiune, fiind-că cro
nicarului agricol nu-i este dat de multe 
orî să servescă cititorilor săi scirl așa de 
bune și escelente, cum suntem în stare 
s’o facem acum. De-alungul unui an, cro
nicarul agricol e vecnic la pândă, înregi
strând starea sufletescă a marei clase de 
agricultori, căreia nu de multe-orî e dată 
se se bucure de resultatele muncei sale.

Anul acesta inse recoltele au întrecut 
așteptările chiar ale optimiștilor. Avem o 
•recoltă de grâu admirabilă. Bobe de grâu 
mari, frumdse și grele, cu o producțiune 
la pogon cum rar s’a vădut la noi, prețuri 
bunicele în perspectivă, — cu un cuvânt 
totul contribuit spre bine și spre îndes
tularea tuturor cultivatorilor. Am fost de 
curând la țeră, mai ales prin Moldova, și 
am putut admira frumdsele holde de grâu 
și a celor-l’alte semănături de tomnă, cari 
tdte sunt într’o stare escelentă.

Treeratul grâului se urineză fdrte 
activ în totă țera, agricultorii teinându-se 
ca să nu fie surprinși de ploi. Timpul 
frumos, care domnesce, permite adunatul 
și treeratul grâului și a celorl’alte semă
nături.

Orzul, ovăsul, orzdicâ și secara sunt 
ărăși fdrte bune. Semănăturile de primă
vară de orz și ovăsul, deși puțin compro
mise la început din causa ploilor și a 
bălăriilor, s’au îndreptat forte mult și vor 
da și ele, după cum se vede de pe acum, 
o recoltă escelentă.

Porumbul, care a putut fi prășit (săpat} 
în urma încetărei vremei ploidse, s’a în
dreptat și el mult, așa că justifică cele 
mai frumose speranțe. Are nevoie însă 
acum, ca și plantele furajere, de ploie.

Viile sunt bune, pometurile însă nu 
vor da o recoltă așa de bună, din causa 
ploilor și a gerurilor de primă-vară. Totuși, 
din unele localități se anunță, că și po
meturile vor fi bune.

tanța mijlocie a sa dela sdre esțe de57l/2 
milione chilometri, der diferența între 
apropierea și depărtarea sa de sdre este 
considerabilă, fiind-că Mercur, excepție pla- 
netoidii, posedă cea mai mare excentrici
tate. Orbitele tuturor planetelor sunt 
adecă elipse, în al căror focar e sdrele. 
Cu cât este mai mare proporția distanței 
sorelui dela centru pănă la jumătatea axei 
celei mari a elipsei, cu atât mai mare e 
excentricitatea. La Mercur proporția acesta 
face o cincime. Prin urmare pote să se 
apropie de sdre în rotirea sa pănă la dis
tanța de 45-6 milidne chilometri și a se în
depărta pănă la 69.4 mildne chilometri. 
In primul cas îi apare sdreledell ori mai 
mare, decât nouă, va să (lică cât o straș
nică rotă de car, în al doilea cas de cinci 
ori așa de mare, va să dica cât o sită 
mărișdră. In consecință și cantitatea de 
lumină și căldură, ce o dă, este mai mare 
decât la noi. A

Planetul Mercur își face rotirea în 
88 dile, îi trebuesc însă, privit de pe pă
mânt, aprdpe 116 dile, pentru a-și relua 
aceeași posiție față cu sdrele. Acesta pro
vine de acolo, fiind-că pământul nostru 
în cursul unui an mercurian înainteză și 
el în mod însemnat în orbita sa.

Asupra rotației sale în jurul axei 
părerile șovăiesc în mod însemnat după 
diferitele resultate ale observațiunei. 
Pănă pe la mijlocul secolului trecut se 
credea, că planetul Mercur se învîrte în 
același timp în jurul axei sale, ca și pă
mântul. In același timp se credea, că axa 
sa are aceeași înclinație pe planul orbitei 
sale, ca și axa pământului pe orbita pă
mântului. Cele mai recente observații ale 
renumitului astronom Schiaparelli însă, 
ni-au dat cu totul alte resultate. Conform 
acestor observații, Mercur se învîrtesce 
în jurul sorelui, ca și luna în jurul pă
mântului, întorcându-i în esență aceeași 
lăture.

(Va urma.)

Planetul Mercur.
De Friedrich Rheindt.

^Traducere autorisată.)

A părăsit halele olimpice. Hermes al 
vechilor Greci, șiretul, invențiosul și șă
galnicul favorit al deilor și omenilor, că
ruia tatăl Zeus îi erta tdte ghidușiile — 
astădi domnesce în imperiul stelelor, cău
tând a-se face și acolo util celor ceresc! 
și celor pământescl.

In serviciul lui Helios urmeză sune
tele vecinice ale lirei inventate de el și 
cântă împreună în mărețul cor al sfe
relor intonat de strălucitorii lui tovarăși, 
într’un avânt puternic măsoră câte 50 km. 
pe secundă, spre a saluta pe cei veciniei, 
el, sol al luminei dela isvorul vieții. In 
două dre ne-ar pute transporta pănă la 
lună, într’o lună am pute ajunge la sdre, 
în cinci ani am parcurge uriașa curbă a 
lui Neptun.

Acesta este o celeritate nebună, vred
nică de solul (leilor. .Și totuși ce vasal 
credincios! Aci la stânga, aci la drepta, 
aci înainte, aci în urmă, vecinie rămâne^ 
în ambitul sorelui, arătându-se numai pen
tru un scurt timp, în amurgul dimineții 
ori al sării, vederii muritorilor.

Kopernikus se plângea pe patul seu 
de mdrte, că pe lângă tdte silințele sale 
nici-odată nu l’a putut observa. In regiu
nile de sud, mai ales pe la equator, se ivesce 
des, întrecând în stălucire chiar și pe Si
rius, așa că nu trebue să ne mirăm, că la 
Grecii vechi purta numele de „Cel fdrte 
scânteitor". Der și la lățimile ndstre îl 
putem vede mai des, decă îi cundscem 
esact posiția și dâcă orisontul este lipsit 
de aburi. Insă timpul visibilității sale du- 
reză cel mult 14 dile. Tocmai avurăm prile- 
giu a observa planetul. La 20 1. c. dimi- 
neța a putut fi observat timp de 8 minute.

Mercur posedă atâtea particularități, 
încât merită a ne ocupa mai de aprope 
cu ele.

El este înainte de tdte cel mai apro
piat de sdre ; între tdte planetele cunos
cute pănă acuma, el se rotesce așa-der in 
interiorul orbitelor celorlalte planete. Dis

e c r o h» g.

Corpul didactic dela șcdlele primare 
rom. gr. or. din Săcele, cu inimă înfrântă 
de durere, aduce la cunoscința tuturor 
colegilor, cunoscuților și amicilor șcdlei, 
că mult valorosul și meritatul său coleg 
Doniețiu Dogarii!, învățător și director 
al șcdlei rom. gr. or. din Satulung, bise
rica sf. Adormiri, în mod subit și a dat 
nobilul său suflet în mânile Creatorului, 
Mercur! dimineța în 17 (30) Iulie a. c. în 
etate de 56 ani, după un serviciu de 37 
ani pe cariera învățătorescă, împlinit cu 
mult zel și devotament.

Rămășițele pământescl ale mult re
gretatului nostru coleg se vor depune 
spre eternă odihnă în cimiterul bisericei 
sus menționate, Vineri în 19 Iulie (1 Au

gust) a. c. Ia 2 ore p. m. dela locuința sa 
din edificiul șcdlei.

Fie-i țărîna ușoră și memoria în veci 
pomenită!

Săcele, în 18 (31) Iulie 1902.
Corpul didactic

al școlelor primare din Săcele.

ULTIME SCIRL
Londra, 30 Iulie. Cu tbte, că re

gele Eduard a făcut acți pentru pri- 
mabră după îmbolnăvire câți-va pași 
aprijinindu-se de-un baston, — totuși 
se vorbesce cu seriositate, că înco
ronarea se va amâna brăși.

Paris, 30 Iulie. Cu ocasia închi
derii unor școle căiugărescl din pro
vincie, populația s’a opus în mai 
multe orașe, așa încât a trebuit se 
intervină miliția. In Lyon, Lille, 
Angers și Grenoble au fost turburărl.

Constantinopol, 30 Iulie. Pentru 
liberarea mănăstirei Detsanin împre
surată de AlbanesI, s’a trimis mili
ție la fața locului. Miliția n’a fost 
capabilă se alunge pe AlbanesI.

Diverse.
Rămășițe de mastodont în jnd. 

Mehedinți (România). Cu ocasia unei 
escursiuni geologice făcută în comuna 
Broșteni, cotuna Lurda, jud. Mehedinți, d. 
Constantin Nicolescu-Slavea, profesor, a 
găsit în stradele unui deal, care se pră
bușise de curînd, pe lângă diverse cochilii 
de moluște, fosile kainozoice și maxilarul 
inferior aprdpe complect, fdrte bine con
servat, al unui animal proboscidian fdrte 
interesant din punct de vedere sciințific 
și care după opiniunea d-lui profesor dr. 
Loczi, aparține genului Mastodon Arve- 
nensis.

Sătenii spuneau, că este falcă de ji- 
l dov (un fel de uriaș) și că este bun de 
leac.

Acest maxilar, împreună cu un frag
ment de falcă cu două colosale măsele 
și aparținând genului Mastodon longiro- 
tris, găsit cu ocasia unor săpături făcute 
în Severin, sunt depuse în colecțiunea de 
geologie a museului de sciințe naturale 
al liceului „Traian" din T.-Severin.

Presență acestor fosile din Mehe
dinți denotă, că în timpul erei kainozoice 
(terțiare) clima era așa, că permitea vie
țuirea acestor feluri de elefanți aci și as
tădi sunt dispăruți de pe întregul glob.

Producțiuni și petreceri.
0 representație teatrală se va da în 

folosul „Fondului pentru adaptarea șcdlei 
din Derstele Brașovului", în sala cea mare 
a berăriei „Gzell" din Derste, Sâmbătă, 
tijiua de Sft. Ilie) în 20 Iulie (2 Aug. n.) 
1902. Se va juca piesa „Marcu în satul 
său", comedie în 3 acte, de Theochar 
Aiexi. Representația va fi precedată de 
un prolog, rostit de d-l Daniil Mărtin, și 
urmată de o petrecere cu dans, Prețurile 
de întrare: locul I 1 cor., loc., II 80 bani 
locul III 50 bani. Biletele de întrare se1 
pot căpăta la „cassă" deschisă de la 3 dre 
d. a. începutul la 7 ore sera precis. Con- 
tribuirile se vor publica.

— Tinerimea română academică din 
Chioarșijur va aranja la 7 August st. n. 
1902 în sala ospătăriei din Șomcuta-mare 
petrecere cu dans în cerc restrîns. Prețul 
de întrare pentru o personă 2 cor. Veni
tul curat e destinat pentru scop filantro
pic. începutul la 8 dre săra. Contribuirile 
se primesc cu mulțămită și se vor publica. 
Trenul sosesce de cătră Carei-Gilvacs- 
Sătmariu în Șomcuta la 10'/2 ore a. m., 
de cătră Clușiu-Deșiîi în Hosszufalu la 
2*/.j  p. m., unde vor sta trăsuri gratuite 
la disposiția on. dspețî. Comitetul aran
jator: Dr. Victor Nyilvan c. adv. presid., 
Dr. Andreiu Dobosy c. adv. și Dr. Ale
sandru Pop c. adv. vicepresidenți, Augustin 
Dragoș cassar, Dr. Aurel Nyilvan c. adv. 
majordom, Alesandru Pteanc prof, contro
lor, și alți 25 membri.

Sosiți în Brasov.
Pe diua de 30 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Stroe Belloescu, se
nator, Lazăr Bistrițanu, farmacist. Bârlad; Orie, 
proprietar, BucurescI; Lembiris, privatier, Craiova 
Deaky, director. Reich, voiajior, Cseike, director 
Pesta; Aszboth și Tamasy, profesori, K. Văsârhely.

H. Europa: Cerbu BucurescI, Contele 
Zarisch, Sinaia; Miiller, Grunau, BucurescI; Girar- 
del, PloiescI; D-na Gallovics, Kosszer, 5 Biserici, 
Gross, Satmariu: Roth, Szabadka Patrik. Făgăraș; 
Puskăs, Clușiti; Pâtsa, S. Sângeorgiu; Koos, K. 
Văsârhely, Felmeri, Sandor, Urmanczy, M.-Vâsâr- 
hely; Goldsmith, Cozodi Adams Dr. Trajtler, So- 
mogyi, Boncza, Rufy, Pesta; Zidulich, Viena; Fekete 
5 Bis; Mayer, Schwarz, Kadmosdi, Hansel, Apor, 
Wolavka; Viena; Balint, Cs. Somlyo, D-na Miske, 
Radnad.

H. BucurescI: Waressanin. Sibiiii. Schd- 
ber, Viena: Bischof, Efraim, Azuga; Laise. Albe; 
Dr. Wiestig, Braunschweig; Razu, căpitan, Bucu- 
rescl: Vadas, Pesta; Papst, Azuga, Gross, Pesta; 
Deutsch, Neoplanta, Weiss, Pesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianv. 
Redactor responsabil: Traian TL JPop.

DOCTORUL 
ALEXANDRU de YÂIDĂ-VOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese, „Blauer Schlussel".
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Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.25
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/20/0 . 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 40
Renta
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 713.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 678.25 
NapoleondorI........................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente austr. 4% de corone .
Note italiene.............................

Cursul pieței Brașov.
Din 31 Iulie n. 1902.

. 97.65

. 98.-

. 205.—

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 RnsescI n 2.54 7Î —.—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl w 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albi na 5°/ 101,- 102.-

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . 
din 1860. . . .

. 101.80

. 101.65
. 121.65
. 152.60

16.00
!

. 19.06
116.95

239.67'/2
95.22'/2

99.85
94 10

La Domnul
NICOLAE MOLDOVAN 

Băcan și Franzelar în O-Toplița 
se primesc 2 învățăcei la 
franzelărie. 3— '.(608)

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu nu mărul 10 fii. se v indeă 
la Eremias Nepoții.

Publicat iune.V
Moștenitorii după rămasul d-lui Otroban Nandor încunosciințeză 

prin acesta, curn-că realitățile următore, cari au rămas din licitație se 
dă voie a-se vinde si din mână liberă. Acesta sunt precum urmeză:

1) Casa de lemn, în Brașov (Scheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou 
(676 vechiU) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii top. 3348, 3349.

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranjamentul, 
indusă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A f 25 404/12 nr. top.

3) In Baclfaiu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit, cu o 
mare grădină de pome, odăile folosite pentru locuință do vară, dim
preună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr. 598 A f 1659/1, 
1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top.

4) In Baclfaiu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină, indusă 
în cartea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 1361/2, 1363/2, 
1364/2 n-rii top.

5) In Elopatak stațiune balneră așa numita „Villa Zona“ cu în
treg angajamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi, la apa mi 
nerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 1546/1, 1546/2, 
1546/3, 1547, 2744 nr. top.

6) Casele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechia 488, in
duse în cartea funduară Nr. 2660 nr. top. 5434, și casa din strada Spi
talului Nr. 11 nou și cel vechiu 475, nr top. 5420, două case legate una 
de alta (fost hotel Baroș).

7) Imobilul din Apața. loc de zidire, indus în cartea funduară nr. 
1011, n-rii top. 1601/2, 1602/2, 1603/2.

8) Livadea din Tușnad Nr 976 indusă în cartea funduară nr. A f 
12.508/12.

9) Realitatea aflătore în Bdlon Nr. 634 indusă în cărțile funduare 
sub Nr. A f 3759/3.

10. O șură aflătore în Agostonfalva.
11. O baie de Her în Felso-Râkos.
12. Realitățile aflătbre în Bardocz sub Nr. 674 și 736 indusă în 

cartea funduară sub Nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2.
Iuformațiuni mai detailate se pot lua în cancelaria d lui advocat 

Zakariăs lânos, Brașov strada Spitalului militar Nr. 3, unde se pot 
vedâ și condițiunile de veucjare a părților.

Brașov, 28 Iunie 1902
Szabo Alesasidru,

596,5—5 e; ecutorul întregului rămas după Otroban.

©
țr5

ale lui
Verilnblie iiumiU, <8cc« Jlsieare cultă «Mie provecgută eu marea «Ie 

apărare a Iui A. Moli și cu subwerlerea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbiebse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhcidelor și 
a celor mai diferite bole fetneesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificați de. se vor urmări pe cidc ju^ecăiurescă.

.4

î

X

Fraozhrwoteem și sa^e a lui
Unpdf chillt rssami deca fiecare sticlă este-o rovedută cu marca de scutire și cu VSnlHulllU iWlFidi, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frocat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urinări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plombate, Corone 1.90.

$

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin s&i>un de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru ■ opii și adulțl. Prețul unei bnciîtl Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

0

a
X

Trimiterea principală prin 
Farmacistei A. IttOBJL,

c. și r. furnisor ai curții imperiale Viena, Tuclilauiien 9
Comande din provinciă se efectuezi yilnic prin rambursâ poștală.

La depășite să se căra anumit preparatele prevăzute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. —*

8
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Sz. 7053—1902.—
tlkv.

Ărveress hirdetmânyâ kivonat
A fogarasi kir. jârăsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirră teszi 

bogy Boer t'eter vegrehajtatbnak Greblea Anna a târaai vegrehajtâst 
szenvedbk elleni 263 korona 64 fillbr tbkekdveteles es jârulekai irănti 
vâgrehajtăsi iigybben a brassoi kir. torvszek (a sârkânyi kir. jârâsbi- 
ro.-'âg) teriiletbn fekvâ, a gridi 211 sz. tjkvben. 1) Greblea Filimon lui. 
Gyorgy. 2) Greblea Bukur lui Gybrgv. 3) Greblea Anna ferj Popa 
Emiliane. 4) Greblea Bukura ferj Majer Iuannd. 5) Greblea Iakob lui 
Uyorgy kiskoru. 6) Popa Gyorgy lui Lascu. 7) Popa Lintia ferj Dre- 
gics Pantiliomnb. 8) Popa Candit lui luau. 9) Popa Verona lui Juau. 
10) Popa Iakob lui Iuan. 11) Popa Bukur lui Bukur Bocr, 12) Urdea 
Bukur lui Juan. 13) Urdea Rafira ferj Negrea Aromie. 14) Oaua Anas
tasia fbrj Rosala Gyorgyne J 5) Oana Margălina ferj Pacurar Gyorgynb. 
16) Oana Katrina ferj Oana Juonnb. 17) Oana Szamoila. 18) Oana Ma-

=

ria fârj 
Jozsefe

Oana Jânosne. 19) 
tiskoru. 21) Oana

Oana Nisztor lui Juon. 20) Oana 
allo

Trajân
Aron Jânosb kiskoru nevdn

283 hrsz. egbsz ingtlra 320 kor.,5729 hrsz. egâsz ingtlra 12 kor.
596 n 7) T> 6 n 5791 77 77 11 77
603 fi 77 77 6 57 5839 fi 77 5? 7 57
727 n 77 7? 31 77 6059 75 55 77 2 *5
860/2 n 77 03 r 6374 77 77 7? 6 n
1088 57 57 20 77 6374/1 77 17 77 3 57

1877/3 n 57 57 16 77 6576 17 7? 1 55

2021 n 77 77 34 77 6605 55 - 77 3 77
3585/14 n 77 77 02 77 6840 57 77 77 19 77
3724/1 fi 57 57 6 57 6866/2 55 !7 2 57

4006/4 n 75 5? 11 77 7102 57 77 77 17 77

4016/5 ti 57 77 2 77 7136/2 57 57 a. 7 77
4247

î? 57 77 11 77 7249 77 55 77 7 77
5288/2 jî 57 77 4 77 7279,7280 15 75 n 26 71
5293/2 n 57 7? 7 57 8004 57 n 77 15
5297/2 57 5 5 5 77 10162, 10285 57 n 25 j?

5563 57 77 77 12 57 10353 55 77 77 3 77
5589/1 57 77 57 5 77 10946 77 77 71 30 55

5728/1 77 77 77 3 57 ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr-
ban elrendeltete 6s hogy a fennebb megjelblt ingatlan az 1902 evi
szeptember ho 23-ik napjăn deleîott 9 orakor Grid kozsbgben. megtartandb 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi ăron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârănak 10%, -ât 
kb-<zpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-hn 3333. sz. alatt kelt igazsâo-ue'vmi- 
niszteri rendelet 8. §âban, kijelblt ovadekkdpes ertekpapirbau a kikiil- 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a brtelmeben a 
bânatpenznek a birosâgoâl eldleges elhelyezeserol kiâllitott sz bâlyszeiă 
elismervenvt âtazolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi juriius ho 24-ik napjân.
A kir. jârâsbirosăg, mint tlknvvi hatosâg. „ ,

Schupiter
610.1 — 1 kir. albiro

ANUNȚ
Cu dina de adi punem în circulație cea mai 

renumită și plăcută apă minerală

15 R IE P A T I

provenită din isvorul „Bathori" din Kăszon-Imper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate Dr, Bela JLcBBgyel se espri- 
astfei :
„Iavorul din Kâszon-Imper „Repati11 dă o apă alcalin 

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formbză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită decî de a fi de aprope apre
ciată.41

Profesorul 15r. Sigismund Puijes» cfice:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni 
lice ale membranelor mucose.

Profesorul Or. WdSsetefî ESankc» se esprimă
„Apa minerală „;iepati“ este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apă vindecătbre, < 
neprețuit, și pdte concura în ori ce } rivință cu apa 
importată din Boemia, numită apă de Krondorf.11

mă

i

c a t a r a-

astf&l: 
escelenfă 
d e efect 

, scumpă

Depositul principal se află 
ss- in Târgul boilor nr. 4. -sac 

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.
7—25.(593)

Tipografia A. Mureșiauu. Brașov.


