
REDACȚIUNEA, 
Aiministrațiunca și Tipografia 
brașov, piața mare nr. 30. 
Scrisori nefrâncato nu sg pri

mase.—Manuscripts nu se 
retrimit.

INSERATE
S0 prlmaso !a Admlnlatrațlune în 

Brațav și la următdrolo 
BIROURI de ANUNȚURI: 

în VIona : la N. Dukes Naclif., 
Nux. Auganiold & Emeric Lea
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nachf. .Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
horger. Ekstein Bernat. luliu 
Leopold (VTI Erzsâbet-korut).

PREȚUL 1NSERȚIU «ILOR: 
o seria garmond pe o colâna 
10 hani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seTiă 20 bani.

ANUL LXV.

„gazetă" iese în flficire ți.
Abonamente uentrn Austio-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe ș^se luni

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

Pentru Bomânia șl străinătate: 
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Neconsecințe „patriotice".

(S) Se 4ice, că chiar și în ne
bunie este ceva logică. Pote se fie, 
der în grandomania maghiară, nu este 
nici de lec; ba acăsta ne arată nisce 
inconsecinfce atât de bătetore la ochi, 
de stai uimit în loc. Și aceste ne- 
consecințe le comit chiar acei lu
ceferi ai vieții publice maghiare, cari 
sunt dătători da direcțiune.

Mai deunăcți se lăți vestea prin 
foi, că Tarul Rusiei va reda visita 
principelui Bulgariei, și că în Sofia 
se vor desbate și se vor pune la 
cale apoi lucruri mari, între cari la 
locul întâiu proclamarea Bulgariei 
de regat etc.

Bar.tha Miklos în „Magyarorszâg“ 
se plânge amar, că tdte aceste lu
cruri grave se pot întâmpla fără 
voia, pote chiar peste voia diplo
mației austro-maghiare, că se pot 
petrece necrestându-se de loc din 
partea tătucului, Țarului, și a fiilor 
sei dela răsărit acesta diplomație,— 
se plânge că, Maghiarul, la poporele 
din Balcani trece de „șvab" urgisit, 
nu e iubit, respectat, ba chiar temut, 
ca ore când, sub unii regi naționali 
maghiari.

Va se cțică Bartha Miklos de
plânge prestigiul și simpatia, ce pre
tinde a o fi avut Maghiarul cândva 
în Orient și afirmă, că aceste au 
cădut jertfăurgisirei „șvabului", aus
triacului în Orient.

Bartha Miklos vrâ să argumen
teze cu acesta în favorea progra
mului partidului său, în favorea in
dependență.

Abstrăgend dela aceea, că de 
amenințarea cu independența, acjl nu 
se mai teme nici un austriac, — ba 
de când li-o îmbiă cu totă francheța 
austriacii Maghiarilor, aceștia se tem 
mai mult de ea, căci fiind indepen
denți nici un minut n’ar mai pute 
susține abusurile lor față cu celelalte 
națiuni din țeră, — abstrăgend și 

dela faptul istoric, după care Ma
ghiarul nicl-odâtă n’a avut vr’un 
prestigiu durabil în Orient, fiind-că 
armele maghiare în Orient au suferit 
mai de multe-orl cumplită înfrângere 
decât au câștigat învingeri; — nici 
n’a fost Maghiarul vre odată iubit 
în Orient, umblând el tot după sco
puri egoiste: întrebăm cine a împie
decat pe Maghiari de 32 de ani, de 
când dispun ei de sine, a-șî câștigă 
dăcă nu prestigiu, cel puțin stimă 
și simpatie în Orient?!

Ce a făcut Maghiarul în trecut 
și ce face acum, ca să se apropie 
de poporele Orientului, cu cari dim
preună are menirea a trăi seu a fi în
ghițit de puterile, său mai bine cțis, 
națiunile cele mari, și cari popore 
ale Orientului, în deosebi Românii, 
deși nu-1 pot suferi, căci se gereză 
de stăpân și puternic, l’ar vede bu
curos ca. prieten și aliat natural în 
fiile- negre și de pericol comun, ce 
pot să-i ajungă pe toți?

Nu face ca prototipul Maghiari
lor, Slovacul Kossuth, care îșî aduse 
aminte de federațiunea dunăreană și 
de egala îndreptățire a națiunilor 
conlocuitore, numai după-ce tote pla
nurile mari cu revoluțiunea., precum 
și încercarea de a câștiga pe tronul 
Ungariei un principe rusesc, căcjură 
în baltă?

Seu cugetă Bartha și soți, că 
politica de acum față de națiunile 
conlocuitore este calea cea oblă, care 
le va aduce prestigiul dorit și sim
patia Orientului? Cugetă, că împie
decând în desvoltarea lor firâscă, și
canând, maghiarisând, c’un cuvent 
umblând a nimici națiunile conlocui- 
tăre, cari sunt trup din trupul po- 
porelor Orientului și sânge din sân
gele lor, vor ajunge Maghiarii a șl 
câștiga simpatia și încrederea la po
porele răsăritului ?

Nu vede Bartha și soți, că de 
când Maghiarul a devenit din asu
prit asupritor, adecă de când i-s’a 

redat libertatea, de care face așa de 
rea întrebuințare pentru sine și corn- 
patrioții săi, și-a pierdut totă simpa
tia în Europa, eră în Orient este 
mai urgisit chiar și decât „șvabul"?

Mai nefastă politică internă de
cât aceea, pe care o urmăresc Ma
ghiarii și tot mereu o înăspresc, de 
când pot dispune de sine, nu li-ar 
fi putut sfătui, nici cel mai crunt 
inimic al lor!

Austria se prăbușesce, o c|ic și 
Maghiarii pe tote tonurile, casa dom- 
nitore trebue să se razime pe Un
garia, er greutatea puterei trebue să 
se strămute spre Orient, să se pună 
în Budapesta. Pute-va acest regat să 
esiste mult față de lăcomia nâmuri- 
lor mari, cari vor fi înghițit deja po
porele Austriei, și față de ura popă- 
relor din Orient, care va tot cresce 
în măsura, în care se vor opinti mai 
mult Maghiarii a maghiarisa popă- 
rele conlocuitore?

Maghiarii ar vre să ședă pe 
două scaune și după esperiența ome- 
nescă vor ajunge pe păment.

Ei, pănă ce pot, vreu să ma- 
ghiariseze, adecă să nimicâscă asis
tența națională a poporelor conlo- 
cuitore, apoi ca națiune mare, com
pactă, vreu se dâe mâna de înfrățire 
cu poporele Orientului. Ei, der'po- 
părele conlocuitore nu le vor face 
plăcerea să mără și decă chiar ar 
muri, popărele Orientului n’ar uita în 
veci mortea sângelui lor și poporul 
maghiar va ajunge pe astă cale a 
păcatului, singur, isolat, fără simpa
tie între lăcomia celor mari și între 
ura celor mici, der mulți.

Scăpare, viitor pentru nația ma
ghiară nu este, decât în iubirea și 
alipirea celor amenințați ca și ea și 
a visați la ajutorul împrumutat. Acestă 
iubire și alipire însă trebue câștigate 
mai întâiu la poporele din țâră prin 
tractare umană, drăptă și favorisân- 
du-le desvoltarea națională.

Bartha Miklos și soți vreu sco- 
puk adecă simpatia poporelor orien
tale, der nu vreu mijlocele conduce- 
tăre la .acel scop. Din contră, strigă 
tot mereu după mijloce și pun în 
lucrare tot mijloce diametral opuse 
scopului dorit.

Asta e logica patrioților ma
ghiari, numescă-se Bartha Miklos, 
Apponyi Albert său Szell Kâlman, 
și asta e consecința lor!

Diarele maghiare daspre visita 
regelui Carol. Mai tote diarele maghiare 
âprecieză la loc de frunte întâlnirea suve
ranului român cu suveranul monarchiei 
nostre. Cităm la întâmplare câte-va pa- 
sage din aprecierile diarului „BudapeSti 
Hirlap":

„O spunem pe față, dice foia ungu- 
rescă, că după visitele dela Petersburg, 
ce le-au făcut principele bulgar, regele 
Italiei și președintele republicei francese, 
ne pare forte bine, că regele României vi- 
siteză pe regele nostru. Tînărul căpitan 
prusian, care la 1866 a trecut pe ascuns 
prin Austria, astădi este un domnitor, a 
cărui pretenie este forte prețiosă pentru 
monarchie, er România a devenit un fac
tor important în echilibrul european." 
După ce spune, că meritul principal în 
înfrânarea „dacoromânismului" i-se revine 
regelui Carol, „Bud. H.“ <fice, că Unga
ria privesee cu bucurie consolidarea Ro- 

~ Drețiosă contra ex-
pansiunei slave, apoi ciieza uuviuteie iui 
Cavour, care încă la 1856 a recunoscut 
importanța cea mare a națiunei române 
din punctul de vedere al intereselor eu
ropene."

„Fuggetl.Magyarorszâg" și „Cro
nica". Dilele acestea am luat notă de o 
corespondență a diarului kossuthist „F. 
M—g“ in care se da espresiune speranței, 
că se va revisui art. 7 al constituției 
române în favorul fcvreilor și am adăugat: 
Speranța acăsta corespondentul lui „F. 
M.“ șî-o întemeieză pe un articol publicat 
în „Cronica" din BucurescI, care foie, — 
dice „F. M.“ stă aprope de guvern.

Cu privire la afirmarea din urmă a 
foiei maghiare „Cronica" de adi dice:

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

File rupte dintr’im carnet.
3 August 1902.

(Giamlîiul de la expediție. — La Vlădeni. — Si
tuația economică. — Vlădărenii în America).

Din localul redacției nostre, vrînd să 
eși în localul expediției, trebue se treci 
printr’o ușă cu „giamlîc".

De la masa, la care șed și scriu 
„impresii" și „file rupte" și mai nu sciu 
ce, ridic din când în când ochii și uitân- 
du-me prin „giamlîc" ved pe Spuderca 
aranjând și clasificând fâșiile de hârtie, 
în cari vor fi înfășurate de seră gazetele, 
spre a fi trimise în cele „patru unghiuri", 
locuite de Români.

Aprope de două decenii clasifică șe
ful expediției nfistre poștele și „ultimele 
poște" din Transilvania, Ungaria și Ro
mânia. Le cunosce pe tote pe degete cu 
numirea românescă, ungurescă și eventual 
nemțescă. Cunosce de asemenea pe toți 
abonații. Mai deunădi d-1 farmacist Bis- 
trițanu, trecând pe la noi, fam recoman
dat lui Spuderca:

— D-1 Bistrițanu.
— De la Bîrlad? întrebă Spuderca.
— Da.
— Der domnul cu barba albă din 

redacție cine e?
■— D-1 Belloescu.
— Senatorul ?
- Da.
— Tot abonat vechiu de al nostru, 

încheia expeditorul.
Er! uitându-me eră prin „giamlîc" 

zăresc în expediția nostră un braț îndoit în 
sus, cum sunt brațele din emblemele no
bilitare, cu deosebirea, că acesta n’avea 
sabie în mână. Brațul se mișca amenință
tor spre mine. Es în expediție, să ved 
cui am greșit ceva, de mă ved ame
nințat. Era amicul Gheorghe Cârlan din 
Vlădeni.

— Așa!.... Frumos!.... Se promiți că 
vii pe la noi.... Și să ne lași în așteptare 
atâta vreme.

— Nu e încă târdiu, răspund eu.
— Da, însă ce ocasie bună ai fi avut, 

să fi venit la „petrecerea de vară", ce 
am dat’o în diua de S. Petru. Erau două 
sărbători. Și eu și părintele Zorea te-ain 
așteptat și n’ai venit.

— Două sărbători! Par-că n’or mai 
fi două sărbători! Uite, mâne e S-tu Ilie 
și apoi vine Dumineca. Tot două sărbători. 
Ai loc în trăsură?

— Sunt numai singur.
— Apoi viu cu tine astăzi.
Și așa am făcut.

*
Distanța de la Brașov pănă în Vlă

deni face 28 de chilometri.
Distanța e bine să se spună în tot- 

deuna în chilometri și nu în cesuri, pen- 
tru-că ciasurile pot să varieze după-cum 
sunt de buni caii, după-cum sunt de bine 
încheiate rfitele și după cât timp poposesc! 
de pildă în Codlea.

Noi am plecat la firele 6 p. m. și am 
sosit în Vlădeni la 11 sera.

Se culcase totă lumea.
Ne culcarăm și noi.
A doua di la biserică. In totă împre

jurimea rar vei găsi o biserică așa fru- 
mfisă, ca cea din Vlădeni. S’a zidit în 
total cu cheltuiala de 32.000 fiorini, la în
demnul și stăruințele lui Iacob Zorea, 
care, timp de peste 40 de ani a muncit în 
acăstă comună ca învățător și pe urmă 
notar. A fost un adevărat părinte și rege

nerator al comunei. Familia i-a ridicat un 
frumos monument sepulchral în umbra 
bisericei zidite la inițiativa lui, unde îșî 
dfirme somnul de veci.

Activitatea lui Iacob Zorea se află 
descrisă de părintele Iosif Comanescu în 
„Monografia comunei Vlădeni", o broșură 
8° mare de 112 pagini apărută la 1896 în 
editura familiei Zorea. Datele pentru acestă 
monografie sunt culese cu multă ostenelă 
tot de repausatul vrednic bărbat.

Comuna Vlădeni este o comună ro
mânescă la extremitatea țării Bârsei. Odi- 
nifiră comună iobăgescă aparținătfire Bra
șovului, astăcjl comună liberă, aparținând 
ca împărțire administrativă, comitatului Fă
găraș. Streini nu sunt aici alții, afară de 
2 Sași. Jidov nu este nici unul.

Cei 1600 de locuitori se ocupă cu 
agricultura și prăsirea vitelor. Odinifiră 
erau vestiți cărăuși, cari transportau măr
furi de la Brașov până pe la Gherla și 
Deșiu. De când cu căile ferate, Vlădărenii 
au mai slăbit din cărăușie și negoț și au 
început să-și caute isvor de câștig prin 
diferite servicii, ce le fac în România.

înainte de isbucnirea crisei în Ro
mânia, îmi spunea părintele Zorea, preotu
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„Acestă afirmare nu o putem lăsa fără 
răspuns, cu atât mai mult cu cât diare 
mari, ca „Gazeta Transilvaniei și altele 
par a se lăsa se fie induse în erdre de 
acest mod de a vede și considera „Cro
nica.../

Diarul nostru n’a făcut decât a înre
gistrat cu câte-va cuvinte și fără de nici 
un comentar părerea corespondentului 
foiei kossuthiste. Cu aceeași obiectivitate 
venim adi a înregistra declarația diarului 
bucurescean, după care „Cronica11 este un 
organ independent, nu aparține nici unui 
grup, partid seu om politic și nu-și ia 
inspirațiunile nici dela guvern, nici dela 
vr’un alt partid politic.

Contra bisericelor române.
Din incidentul alegerii de episcop de 

la Arad, foile maghiare au adus pe tapet 
autonomia bisericei gr. or. române și un 
bărbat de talia lui Jancsă Benedek, care 
pretinde a cunosce poporul român, împreună 
cu tote aspirațiile lui, a îndrăsnit se atace 
constituția bisericei române gr. orientale, 
cerând restrîngerea autonomiei și o influ
ență mai „eficace1*, am pute dice o înge- 
rență din partea statului în afacerile bise
ricei gr. orientale.

Tdtă suflarea românescă a fost atunci 
indignată de îndrăsnela, cu care a fost 
atacate legile fundamentale ale bisericei 
gr. orientale din Transilvania și Ungaria.

Vacanța scaunului episcopesc a die- 
cesei gr. catolice de Oradea-mare oferă 
acum prilegiu acelorași diare, de a se 
ocupa și cu relațiile de drept ale provin
ciei metropolitane din Blașiu.

Diarului „M—g“ de pildă, nu-i con
vine de loc, că la scaunele episcopescî 
unite se fac numirile, fără să fie consultat 
primatele din Strigon. Acestui diar nu-i 
convine, că Blașiul formeză o provincie 
metropolitană independentă de primatele 
latin și își esprimă mâhnirea într’un arti
col, care merită să fie reprodus și de noi 
pentru mai bună orientare. Etă, ce dice 
«11 er“ •

„Scaunul archieresc din Blașiu, înăl
țat pe timpul erei reacționare austriace 
de tristă amintire la rangul de archiepis- 
pie și metropolie, nu „prea" vre să recu- 
noscă supremația principelui primate al 
Ungariei. Dovadă despre acesta este, că 
toți cei patru archierei absenteză în mod 
consecvent dela conferențele episcopescî, 
la cari episcopii ruteni de Muncaciu și 
Eperjes, tot gr. catolici, tot-deuna iau 
parte. 0 altă dovadă este absentarea lor 
dela congresul autonomie maghiar. Der 
cea mai mare dovadă este, că le place se 
trateze direct cu scaunul papal, chiar și 
în afaceri de acelea, cari sunt supuse ju- 
risdicțiunei patronatului suprem al regelui 
apostolic maghiar și prin urmare, după

dreptul canonic maghiar aparțin inspec- 
țiunei principelui primate al țării, care 
este capul (?) bisericilor catolice de am
bele rituri din Ungaria și care — de jure 
— ca delegat al scaunului apostolic este 
chemat în prima linie se refereze aseme
nea chestiuni. Las’ că ministrul de culte, 
ca primul consilier al supremului patron, 
încă ar pute să se intereseze de aceste 
răsfățări blăjene.

„In adevăr, când s’a făcut numirea la 
scaunul vacant din Lugoș la 1895/96,—din 
Blașiu s’a făcut protest în sensul acesta 
la Roma. Atunci însă nu au ajuns lucru
rile la certă, pentru-că guvernul a preve
nit ingerențele neîndreptățite — aduse pe 
tapet de Vatican sub numele de „collisio 
officiorum" — prin repatriarea unui preot 
pripășit în România (Romăniâba szakadt). 
Acuma însă, după cum se aude, cestiunea 
este actuală și se va resolvi, înainte de a 
ajunge în stadiul de resolvire chestiunea 
personală a scaunului vacant din Oradea.’ 
Fiind-că însă chestiunea acesta este atât 
de seriosă, încât în cele din urmă ar pute 
duce la recunoscerea metropoliei gr. cat. 
valahe, ca biserică separată autonomă, 
sperăm cu siguranță, că dreptul canonic 
maghiar va eși biruitor.

In asemenea împrejurări de-ocam- 
dată nu pdte fi vorba de candidaturi la 
numitul scaun episcopesc, deși din causa 
amintitelor sbuciumări valahe, umplerea 
vacanței ar fi de dorit/

*
Din rândurile de mai sus se pot 

constata următorele lucruri:
1) Că acest articol este scris de un 

specialist în ale dreptului canonic, care cu
nosce relațiile de drept ale provinciei me
tropolitane din Blașiu.

2) Oă articolul s’a scris după tote 
probabilitățile în acest organ, care stă des
tul de aprdpe de guvern, spre a încurajia 
pe ministrul de culte în lupta întreprinsă 
cu scop de a înghenunchia biserica ro
mână unită primatelui din Strigon. Arti
colul prUc fi inspirat do însu-șî miniștrdi.

3) Că la 1895 s’au mai făcut încer
cări de a trece peste capul firesc al bise
ricei unite și a numi la Lugoș pe un agreat 
al unor prelați latini, lucru, care la Roma 
a fost timbrat de „ingerență" (collisio ofî- 
ciorum) și pe care guvernul ar fi aplanat’o 
prin numirea unui al treilea candidat, nu
mit de autorul articolului „preot pripășit 
în România."

4) Că numirea în scaunul vacant de 
Oradea, guvernul n’are de gând să o facă 
pănă nu va reuși a aduce la biruință „ce
rințele dreptului canonic maghiar11, adecă 
aservirea metropoliei din Blașiu.

Vom vede.

Scrisorea unui Român din America.
In luna Martie au plecat din comuna 

Vlădenî, comitatul Făgărașului vr’o 20 de 
omeni în America.

Noi suntem din principiu contra emi
grării, de cât că acești ărnenî n’au emi
grat se nu se mai întărcă, ci s’au dus să 
câștige bani, ca să aibă de unde-șî plăti 
nevoile. Publicăm mai jos scrisorea lui 
Filip Stancia din Ohio, adresată de curând 
nevestei sale la Vlădenî.

Canton Ohio, 13 Iulie 1901.
Prea mult doritu meu cuprins și tot 

de-odată și dorita mea soție! Veți ști cu 
toții, că eu pănă în momentul de față 
sunt sănătos, care tot asemenea doresc 
ca să vi-o rânduiescă bunul Dumnedeu și 
D-vdstră, dinpreună la tot cuprinsul meu. 
Și mai departe prea dorilă soție vei ști, 
că eu țî-am trimes 50 de fiorini să-ți faci 
necazurile și să-ți împlinești tote lipsele 
până unde sor’ ajunge. Și de banii din 
Brașov se n’ai nici grije, căci am eu și 
știu eu când trebue să-i trimit. Și pe de 
altă parte să-ți vedi de copii, er de cele
lalte văd eu, decă mă va ajuta Dumne
deu și voiu fi sănătos. Numai de sănătate 
să vă rugați lui Dumneijeu să ne dea 
la toți.

Și vei ști, că în epistola care țio-am 
trimes, am trimes vecselu iscălit și acuma 
ți-1 trimit și pa’cestălalt și mai pe urmă 
oa să trimet bani pentru Rătu, căci mai 
este pănă atunci vre-o lună de dile, der 
din partea acea să n’ai nici o grije se nu 
mai îmi tot scrii că umbli plângând ; — că 
n’ai pentru ce.

Și vei ști că în serviciu sunt la 
drumul de fer și leafa este bună numai 
se fiu sănătos ca să pot lucra.

Și ne mai având ce scrie rămâi de 
bine voitor al tău soț și tot de-odată și 
la a mei doriți copii, care vă doresc în 
tot minutul. Și mai departe mă închin cu 
multă sănătate la tote rudele și la toți 
vecinii. Și mai departe multă sănătate și 
la nașiu, și la' nașia și la tot cuprinsul 
d-lor. Și vei ști nașule, că pe aici este 
bine când este omul sănătos și are ser
viciu și dintr’altă parte ne e cam greu, că 
nu te poți înțelege cu vorba inglesească 
și aici este tot felu de nație din totă lu
mea nu poți ști, care-i engles care neamț, 
polac, slovac, jidan, tot felu de limbă 
străină. Și pe de altă parte vei ști, că este 
mai cald ca pe la noi, și pe vapor am 
venit bine și mai rău câte odată, când 
bătea ventu mare, dară au fost și bine și 
rău cum au dat Diunnedeu, că în 14 dile 
am eșit afară la pământ uscat sănătoși și 
am mai mers o di și o năpte pănă la locu 
unde ne-am dat jos, și tote ar fi bune 
numai acesta este cam greu, că nu putem 
vorbi, purtăm pe mutu în brațe, că trebue 
să vie să-ți arate ce se faci.

Și tot de-odată veți ști, că lucrurile 
din partea sărbătorilor ca și pe la noi,

Dumineca nu se lnereză și când au en- 
glesii sărbători și cele mai multe fabrici 
nu lucră de Sâmbăta de la 12 6re, face 
Faeru Tăg pănă Luni.

Și ne mai având ce scrie rămâi de 
voitor de bine la toți și la tote rudele și 
alta nimic, și tot de-odată dorite nașule 
trimitem 4—5- cărticele de țigări. Să le 
bagi în plic și scrisorea să nu o mai pue 
recomandată, căci tot așa vine ca și cea 
nerecomandată, s’o pue cum se pune scri
sorile și pe cei 20 de cruceri, care îi dă 
mai mult să-și ia sare și alte ce trebue.

*
Subscrisă prin mine George Potcbvă, 

multe complimente și din partea mea la 
toți și spuneți și. la al meu cuprins voe 
bună și la ai mei părinți, frați și surori și 
cumnațî, nepoți și în fine la toți. Și ade- 
resa este așa: D-lui Filip Stancia, Canton 
Ohio, Madison Strit Nr. 502'Nord-America.

Evenimentele din Paris. După 
demonstrațiile contra guvernului, despre 
cari am adus sciri la timpul său, necesar- 
minte trebuia să urmeze contrademon- 
strațiile socialiștilor, cari susțin guvernul 
și combat șcdlele congreganiste. Duminecă 
s’au adunat grupuri de socialiști pe piața 
primăriei și pe piața Pantheonului, de 
unde au trecut pe piața Maubert, unde, 
în fața statuei lui Etienne Daulet, au de
monstrat pentru esecutarea legii contra 
congregațiilor. Demonstranții au cântat 
„internaționala* și au defilat pe dinaintea 
statuei strigând:. ,rA bas la calotte lu „Vive 
la repMiguel Numărul demonstraților era 
vr’o 2000. Nisce derbedei de stradă au 
spart ferestrele unei șcdlei congreganiste, 
poliția i-a împrăsciat. După acestă demon
strație a plebei, s’a ținut adunare în fața 
localului „Societe des: savants*, unde a 
ținut un discurs deputatul Tourgnol, de
clarând că va propune camerei desființarea 
tuturor congregațiunilor și resiliarea con
cordatului. Un anarchist a fost arestat.— 
Din Firminy se scrie, că parochul de acolo, 
când s’a presentat comisarul și-a pus si
gil ul pe ușa unui institut congreganist, 
a rupt sigilul, spunând, că aceea e casa 
lui. O femeie a insultat pe comisar. Ainîn- 
doi au fost dați în judecată.

încoronarea regelui Angliei. De 
și data încoronării regelui Angliei fusese 
definitiv fixată pe diua de 9 August, în 
Londra totuși lumea e îngrijată de con
secințele, ce le-ar pute ave pentru sănă
tatea lui Eduard VII fatigiile inevitabile, 
pe cari ar trebui să le suporte în cursul 
ceremoniei. Aceste fatigii vor fi reduse la 
minimum. Eduard VII, în cașul, când n’ar 
pute merge, va fi transportat pe un fel 
de fotei purtat de patru omeni nobili și 
de constituție vigurosă. Un svon se ține 
cu persistență. Se dice, că după cere-

din Vlădenî, numai în Vlădenî și comuna 
vecină, Țînțarî, se trimeteau pe an cel 
puțin 50,000 lei din România, fără banii, 
pe cari îi aduceau singuri, ori îi trimeteau 
pe cineva. In anii mai dinainte trebue se 
fi fost și mai bine, căci numai astfel se pote 
esplica, că Vlădărenii în timp mai puțin 
de 40 de ani (1862—1896) au făcut edificii 
cu cheltuieli de 230,000 fiorini, afară de 
cele 36.000 fiorini cheltuiri pe zidirea bi
sericei și-a șcdlei *). Este în adevăr fabu
los ceea ce spune monografia și ceea ce 
confirmă omenii mai în vîrstă, cu gura, că 
la 1862 din 348 de case, ce erau, numai 
15 erau zidite din piatră și acoperite cu 
țigle. Astăzi n’au rămas case de lemn seu 
acoperite cu paie de cât 37.

De aici se vede, că acestă comună 
a progresat necontenit economicesce, 
cu tote birurile grele, cu tdtă insuficiența 
pămîntului,**) cu tote crisele ce au dat

*) Monografia pag. 81,
**) Tot pământul Vlădenilor face 5C02 ju- 

gliere, din care 1028 arătură, 1405 fînațe, 400 ju- 
ghere pășune. Dreptul de alegător după darea de 
pământ nu-1 are nici un locuitor. In comună sunt 
numai 8 alegători dintre cari unul are dreptul 
vechia ca nobil, ceilalți ca funcționari civili seu e- 
clesiastiel. Cel mai mare proprietar are 33 jughere.

1 
peste ei; grație însă hărniciei lor, spiritului 
de întreprindere și îndemnului bărbaților 
inimoși, cum a fost și repausatul Zorea.

Ca să-și facă Vlădărenii case de piatră 
numai bătrânul Zorea i-a îndemnat, pentru- 
că la început nu voiau de loc.

Nu departe de casa comunală am 
zărit un edificiu, care purta inscripția „Eco
nomia vitelor de prăsilă comunală." •; - 1

Ce-i asta? întrebai eu.
Mi-a răspuns amicul Cârlan, că acesta 

este o instituție introdusă tot de bătrânul 
Zorea, după esemplul Sașilor, cari au aȘa 
numitul „Stierhof". Aici sunt grajdurile 
pentru tauri, tauri de bivoli, vieri, rase 
alese, pe cari comuna îi ține în regie. 
De când s’a introdus asta, rasa vitelor s’a 
îmbunătățit. Tauri n’au de cât rassă ar- 
delenescă, fiind-că vitele de rasă Pinzgau 
nu sunt apte pentru jug, er Vlădărenii 
umblă cu var până prin inima Ardealului. 
Rasa de rîmători a Vlădărenilor este 
forte lăudată și în piața Brașovului până 
nu vând Vlădărenii, de la alții nu se cum
pără. O păreche de purcei sugători se 
vinde adesea câte cu 7—8 fiorini.

Interesant este și portul, pe care din 
lipsă de spațiu nu-1 pot descrie pe larg.

Amintesc brobodelnicul alb al femeilor și 
zechea negră a bărbaților. Zechea, la care 
prin Chioar îi dice suman, este un fel de 
îmbrăcăminte de sărbătore. Tot zechea 
era uniforma celor 325 de lănceri de la 
1848, cari se înarmaseră sub comanda lui 
Zorea bătrânul, bunicul actualului preot, 
spre apărare contra Săcuilor.

O dovadă despre spiritul interprin- 
dător al Vlădărenilor este faptul, că de 
când cu crisa din România, ei au început 
a-și îndrepta privirile spre America.

Se scie, că Vlădărenii ard var. Car- 
bonatul de calciu (piatra de var) o adu
ceau pănă acuma din Oodlea, de unde o 
scoteau singuri și plătiau carul cu câte 
70 cr. De când s’a scumpit piatra din 
Codlea, Vlădărenii aduc piatra din Brașov 
(dealu Sprengiului) unde o găsesc scdsă 
gata și mai eftină (50 cr. carul). Din Vlă- 
deni aduc la Brașov lemne, întorcându-se, 
duc piatră de var, pe care o ard și o 
transportă în tote părțile Ardealului.

Umblând așa cu varul, au aflat, că 
din unele comune de pe valea Oltului, 
mulțl Români s’au dus în America. „Să 
mergem și noi,!11 și-au clis ei, și au plecat.

Pe la sfîrșitul lui Martie a. c. au plecat 
21 de Vlădărenî voinici și au sosit cu 
toții în America de nord (Canton-Ohio), 
unde au întrat ca muncitori prin uzine, 
mine, pe la căile ferate. Câștigă câte un 
dolar și jumătate pănă la doi dolari pe 
di (5 fi.). Se înțelege, că trebue să mun- 
cescă din greu. In aceste din urmă două 
luni au început să trimită, săracii, bani fa
miliilor rămase acasă. Pănă acuma au 
trimis dece inși cu totul suma de 1608 
cordne.

Multe lucruri interesante ara aflat 
stând așa la masa ospitalieră a părintelui 
Zorea și discutând cu părintele, cu ami
cul Cârlan și cu domnul practicant de 
poștă Todică. Acest din urmă mi-a pro
mis, că ne va trimite pentru foileton un 
capitol din opera sa spiritistă „Hades11, 
care sperăm, că va apare în curând pe piața 
bibliografică.

Timpul însă era scurt și pentru a 
doua di, fiind poftit în altă parte, la un 
botez, cu regret am trebuit să părăsesc 
Vlădenii și să mă întorc la Brașov.

Delnletca.
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monia încoronării, regele se fie supus unei 
a doua operațiuni, care ar ave de scop 
înlăturarea totală a apendicei.

Agitațiile bulgăresci.
Se scrie din Sofia, că în diua de 1 

August a avut loc, aprope de Drama o 
ciocnire sângerosă între o bandă bulgară 
și între trupele turcescî. Nouă soldați turci 
au fost omorîți.

O bandă de revoluționari bulgari a 
fost distrusă în vilaietul Monastir. Unspre- 
dece bulgari au fost uciși și cinci alții 
arestați în satul, unde se refugiaseră.

De altă parte, se scrie din Bitolia, 
că locuitorii din trei-deci și cinci comune 
ale vilaetului s’au revoltat, fiind-că li-s’a 
ordonat se dea armele, pe cari obicinuiau 
a le purta pentru apărarea lor personală.

In Sofia a eșit de sub tipar o bro
șură sub titlul: „Gestiunea macedoniană 
și înaltul comitet macedo-adrianopolitanu.

Broșura conține programul întreg al 
reformelor, cari ar trebui Introduse în Ma
cedonia. Etă punctele principale:

Populațiunea să aibă dreptul de a 
alege un parlament, care să discute tote 
chestiunile relative la situațiunea inte- 
rioră. Guvernul otoman trebue se garan
teze libertatea pressei, libertatea personei 
inviolabilitatea domiciliului și libertatea 
gândirii. Limbile naționale să aibă prio- 
tatea, der limba turcescă să fie recunos
cută ca limbă oficială. Jandarmeria să fie 
mixtă și instrucțiunea publică va fi în 
sarcina comunelor. Reformele întroduseîn 
Macedonia vor fi întinse și asupra provin
ciei Adrianopole.

Tot din Sofia se anunță cu data de 
2 August, că membrii actualului comitet 
macedonian au fost aleși în calitate de 
delegați la congresul macedonian. Jur
nalul „Les Reformes* desminte scirea 
despre amânarea congresului. Guvernul 
bulgar lucreză cu îndoită energie în aju
nul congresului. Poliția a confiscat în 
Plevna și în alte părți, pe unde a putut 
găsi, obligațiunile patriotice puse în circula- 
țiune de cătră revoluționari, spre a aduna 
bani pentru întreținerea insurgenților.

SOIRILE D1LEL
... 23 Iulie.

Regele Carol la Ischl. Regele Ca
rol al României a sosit Duminecă, în 3 
August, la orele 2.28 în Ischl. La gară a 
eșit să-l primescă Maj. Sa Francisc losif, 
archiducele Francisc Salvator, principele 
Gheorghe al Bavariei și suitele lor, gu
vernatorul și primarul locului. Majesțatea 
Sa Monarchul nostru l’a salutat pe regele 
Carol în modul cel mai cordial, apoi au 
mers împreună la hotelul „Elisabeth11, unde 
îi aștepta archiducesa Maria Valeria. Pe 
drum, cei doi monarch! au fost primiți de 
public cu entusiaste ovațiuni. La orele 6 
Majestatea Sa împăratul și regele Fran
cisc Iosif a dat un dineu familiar, la care 
afară de regele Carol și suita sa, a parti
cipat archiducesele Gizella și Maria Vale
ria, archiducele Francisc Salvator, princi
pele Gheorghe, șeful statului major fel- 
zeugrnaistrul Beck.

Procesul elevului Schuller. E încă 
binecunoscut publicului nostru cetitor, cum 
cu ocasiunea maialului săsesc, elevul Schul
ler din clasa a II a gimn. evanghelic, din 
întâmplare muiase în apă un steguleț un
guresc. Băiatului i-sa făcut proces și ju
decătoria l’a endamnat la 8 dile arest și 
100 corone amendă. Contra sentinței, d-1 
advocat Damian a făcut apel. Adi s’a ju
decat în apel procesul la Tribunalul din 
localitate, unde apărătorul, d-1 Dr. loan 
Fruma, ținând locul d-lui Damian într’o- 
pledoarie bine argumentată, arată nete
meinicia sentinței și cere casarea ei. — 
Substitutul Molnar însă cere menținerea 
sentinței. Tribunalul retrăgendu-se, după 
■o lungă discuție se reîntorce și publică 
sentința, în virtutea căreia elevului ne- 
vrîsnic, Schuller, i-se preschimbă și arestul 
în amendă, condamnat fiind acum în loc 
de 8 dile arest și 100 cor, la 300 corăne 
amendă.

Incendiu în Burdujenî. Un mare 
incendiu a distrus la Burdujenî peste 60 
de case. Alimentate de un vînt puternic, 
flăcările s’au întins. Fiind insuficienți pom
pierii din Burdujenî, s’a cerut ajutorul 
celor din Botoșani. La ora 2 a plecat un 
tren special cu pompieri din Botoșani, 
împreună cu directorul prefecturei. Incen
diul a fost localisat la ora 7 dimineța. 
Pagubele întrec suma de 200.000 lei. 
Causa incendiului se dice, că ar fi impru
dența unui servitor, care s’a suit în pod 
cu luminarea aprinsă. După o altă ver
siune, focul a fost pus. Consiliul general 
din Botoșani a votat suma de 1000 de lei 
pentru a veni în ajutorul victimelor in
cendiului.

Lucruri slabe. „Telegr. R.“ i-se 
scrie din Fornădia, că Dumineca trecută 
fiind nedeie (petrecere) în comunele ve
cine Buruene și Bejan, și nedeia din Bu
tene ținendu-se la birtul jidanului Rott 
Bernat, er cea din Bejan la birtul româ
nului Avram Roșu, jidanul a mituit cu 
băutură pe feciorii din Buruene și Șoimuș, 
ca să împrăștie petrecerea de la birtul 
românului. Mituiții au atacat cu bolovani 
pe cei adunați la petrecere. Aceștia au 
răspuns tot așa și ast-fel în loc de petre
cere totă după amiada s’au bătut, spre 
rușinea și batjocura lor. Cătră seră au 
învins dmenii jidanului. Hărțuela însă, 
pusă la cale de jidan, ca să strice venitul 
birtașului român, a avut încheiere de tot 
tragică. Flăcăul Serafim Fruja din Bu
ruene a înjunghiat pe Lazar Borca, om 
forte pacinic și primul fruntaș în comună, 
care se amestecase printre flăcăi să-i mul- 
comescă. Asemenea a fost junghiat un 
fecior din Bicău, er tăieturi au căpătat o 
mulțime din ei. —• Etă ce face prostia și 
mintea slabă a poporului, care pentru ho
lerca puturosă a jidanului, se ucide ca 
fiarele sălbatice. Rușine pe ei pe toți'câți 
s’au dat uneltă în mâna jidanului, la al 
cărui birt de alt-cum,— cum ni-se scrie,— 
bătăile sunt lucru de tote dilele.“

Candidați de notari.' La Cursul ad
ministrativ din Murăș-Oșorheiă au făcut 
esamenul de stat pentru cualificarede no
tari următorii tineri români: Cristian Iuliu, 
cu distincție; Bendorfean Ioan, Bitea Emil, 
Bursan Candid. Comes Victor, Comșa 
Virgil, Dorea Octavian, Gabor Iosif, Po
povic! Ștefan. Vlasa Augustin, cu unani
mitatea voturilor comisiunii esaminătore; 
Bătuca Ioan, Goia Simion, Măcelariu Vic
tor și Șusurean Ștefan cu majoritate de 
voturi, er unul a rămas corigent.

Vechiul Canaan. In diua de 2 Au
gust s’a întors la Viena profesorul Dr. 
Sellin, care se dusese în Februarie în Pa
lestina, unde a făcut cercetări archeolo- 
gice. La 9 Martie a început săpăturile pe 
dealul Taanak, pământul Canaanului. $tă 
ce spune archeologul despre resultatele, 
ce le-a obținut:

Săpăturile se făceau dilnic de la 
firele 5 până sera la 6. Aveam o sută 
cinci-decl de dineul, când a sosit însă 
timpul secerișului, am rămas cu patru-decL 
C'ei'-lalți au spălat putina. Am scos Ia 
ivelă mai multe edificii mari ale unui oraș 
vechili canaanitic. Am dat și peste rui
nele unei cetăți vechi din sec. XIV în- 
nainte de Chr. Archeologii englezi au des
coperit mai de multe-ori ruine de cetăți 
vechi, acestea însă pe care le-a descope
rit Sellin sunt cele mai complete. Spre 
răsărit de dealul Tanaaka a descope
rit Sellin' ruinele unei cetăți jidovescl. 
Sellin crede, că a fost zidită de regele Sa- 
lamon. La apus a descoperit o altă ce
tate dintr’o epocă mai târdie jidovescă și 
un castel arab. Dintre obiectele găsite de 
Sellin cel mai interesant este un altar ji
dovesc, care era la 2 metrii sub pământ. 
Era făcut din materie solidă și împodobit 
cu cherubini. In biblie se vorbesce în 
multe locuri despre cherubini, der până 
acuma nu s’au găsit figuri originale. S’au gă
sit și idoli. Așa, aprope în fie-care casă 
s’a găsit figura Astartei. Urme de rșligiu- 
nea- jidovescă propriu disă n’a găsit 
nicăiri.

0 victimă a sciinței. Doctorul Gar- 
nault s’a inoculat cu tuberculosa bovină, 
pentru a demonstra falsitatea teoriei pro
fesorului Koch, care susține, că tubercu
losa bovină nu este transmisibilă la om. 
Doctorul Garnault, care este greu bolnav, 
a declarat, că ar fi fericit să moră pentru 
sciință, dovedind falsitatea teoriei lui 
Koch.

Profesorul Virchov bolnav. Din 
Berlin se scrie, că renumitul profesor Vir
chov este grav bolnav. Medicii au decla
rat, că dată fiind etatea lui înaintată, 
catastrofa e inevitabilă.

Orfeu. Săptămâna acesta sosesce un 
orfeu internațional, care va da represen- 
tații în grădina de la „Pomul verde'1 (Res
taurantul Sorea). Prima representație va 
fi Sâmbătă.

Planetul Mercur.
De Rriedrich Rheindt.

(^Traducere autorisatâ.)
— Fine. —

In apropierea sa de pământ, planetul 
Mercur apare într’un unghiu de 13'secunde, 
fir în depărtarea sa de pământ, într’un un
ghiu de 4-5 secunde. In ambele cașuri plane
tul Mercur nu este visibil, fiind-că în primul 
cas stă înaintea sorelui, în al doilea îna
poia lui. Pe timpul apropierei sale de pă
mânt, ar trebui să-l vedem ca un disc mic, 
negru înaintea discului sorelui și anume 
în tot-deuna după vre-o 116 dile. Acesta 
însă se întâmplă rar, fiind-că planul cur
bei lui față cu planul curbei pământului 
este înclinat cu 7 grade. Din causa acesta 
se întâmplă că planetul Mercur în cele 
mai multe cașuri trece fără să fie visibil 
ochiului, ori pe de-asupra ori pe dedesub
tul sorelui. Numai când se întâmplă, să 
ajungă cu pământul și cu sfirele în aceeași 
linie secantă a arabelor curbe, pot să fie 
observate trecerile. Asemenea cas nu se 
întâmplă decât de trei-spre-dece ori în
tr’un secol și anume în tot-deuna în Maiu 
seu Noemvrie. Proxima trecere va ave loc 
la 14 Noemvrie 1907.

Planetul Mercur atunci pote fi ob
servat mai bine, când distanța lui de sdre 
la stânga său la drepta este mai mare. 
Acesta distanță pote să fie de cinci-deci 
până în șese-d'eci lățimi de lună plină și 
în consecință Mercur nu pote să apară, 
decât seu două ore după sfințirea sorelui, 
seu două ore înainte de răsărit.

Pentru observarea cerului cu stele 
fixe, partea nocturnă a lui Mercur este un 
punct de observație mai apt, decât ori 
care altul în sistemul nostru solar, fiind-că 
fie-care stea fixă stă 44 dile la orisont. Der 
și planetele pot fi observate bine, cu totă 
distanța mai mare, fiind-că tote pot întră în 
oposiție (Gegenschein = oposiție, ca termin 
astronomic. — Trad.) cu sdrele și stau 
încă și mai îndelungat la orisont, decât 
stelele fixe. Pământul nostru este visibil 
58 (jile, Venus încă și mai mult. Amân
doi se presentă într’o lumină admirabilă, 
mai ales când apar în zenit. Mult mai 
ștrălucitdre este însă Venus. Discul ei se 
pote distinge, cu totă strălucirea bogată 
a radelor ei, dedre-ce diametrul ei se pote 
ridica pănă la 7’0 secunde de arc. Atunci 
strălucesce de 9 — 10 ori mai tare, decât 
la noi pe timpul strălucirei ei celei mai 
mari. Der' și pământul întrece tote cele
lalte stele, în-ce privesce strălucirea, fiind
că, se vede1 de trei’ ori așa de mareși: stră
lucesce de- două ori mai tare, decât Ve
nus la noi. De asemenea și luna străliV 
cesce tare. Faptul, că Jupiter' și Saturn 
sunt la- o distanță d'e- 751 milione chilk> 
metrii mai rnare1 dela Mercur, acesta aprope 
nici nu vine în considerațiune. Acești doi 
uriași s’ar vede de pe Mercur cu aceeași 
strălucire, ca și de pe pământ. Din contră,. 
Marte este mult mai mic. Tote celelalte1 
planete nu sunt visibile cir ochiul liber.

Ge p.rivelisce frumosă ar fi; când Ve
nus, pământul și Jupiter ar fi văduți îm
preună într’o1 apropiere nemijlocită! Cine 
n’ar dori să guste o asemenea' vedere ! 
Deja pământul singur e capabil a arunca 
umbre în mod dăstul de visibil, cu; cât mai; 
mult s’ar întâmpla însă acesta, când1 stră

lucirea lui roșie-gălbuie s’ar amesteca cu 
albul orbitor al strălucirei lui Venus. Pe 
lângă acestea, să mai adaugăm lumina 
blândă a lui Jupiter și alunei pământului, 
care prin posiția ei variată ne atrage 
atenția.

Am vădut, ce ștrengar ciudat este 
fratele pământului. Cât sunt de diferite 
tote acolo, de celea ce le vedem noi! Spi
ritul creatorului nu cundsce limite în for
mațiunile sale. Și tăte au mai fost. Și vor 
fi odată tote, ca acuma, după o secundă 
din eternitate.

(Am tradus acest articol sciențific din numă
rul de la 30 Iulie al 4‘arului nS. D. T.“ din Si- 
biiu, în care l’a publicat d-1 pastor evangelic din 
Cisnădiora, Rheindt, care la întâlnirea nostră, 
din Bod — as» vedd foiletorul din Nr. 133 al 
„Gazetei11 — m'a autorisat, a-i traduce câte un ar
ticol, ce-1 va publica în numita foie. Se înțelege, 
că traducerea, este în proporție cu originalul, după 
cum e și proporția sciinței traducătorului, profan 
în ale astronomiei, față cu sciința autorului, care 
se ocupă de mult timp <?u predilecție de astro
nomie.)

Ischl 5 August. A sără cei doi 
monarch] au asistat la o represen- 
tatie teatrală. S’a dat „Die Kinds- 
frau“] dej Zeii. Rolul principal l’a 
jucat vestitul artist Girardi.

Ischl, 5 August. Majestatea Sa 
a conferit generalului român Pribo- 
ianu marea cruce a ordinului Fran
cisc losif, er adjutantului regal Gra- 
țoski și ofițerului de ordonanță Ba- 
ranga corona de fer cl. III.

Gastein, 5 August. Regele Ro
mâniei sosesce mâne aici pentru cău
tarea sănătății

Paris, 5 August. Locuitorii din 
Bretagne și Cotes-du-Nord sunt atât 
de înfuriați în potriva ordinelor re
lative la închiderea școlilor, încât se 
prevede, că esecutarea acestora va 
provoca versărl de sânge. Proprietarii 
și-au înarmat omenii de serviciu. 
Poporul este provocat prin placate 
la nesupunere. Când se apropie jan
darmii de școli, se trag clopotele 
într’o dungă.

Paris, 5 August. In Vienne, co
misarul însărcinat cu închiderea unei 
școli a fost primit de mulțime cu 
pietri și s’a retras fără ispravă.

Marseille, 5 August. Ministrul de 
marină Pelletan la un banchet a ți
nut un discurs fulminant contra „re- 
acțiunei*1.

Roma, 5 August. Vaticanul a 
fost însciințat din Petersbug, că Ru
sia îșî revocă ministrul de la Vati
can și organisăză o secție pentru 
afaceri bisericescl pe lângă amba
sada din Quirinal.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 4 August 1902.

H. Pomul verde: D-na Propst, Miho- 
lies; Ciriek, S. Sângeorgih; Reinicke, Tușnad; Lu
kas, Brașov; Roth, Budapesta; Schnlder, I ebovicl, 
Morder, Elger, Drehsler BucurescI; Stăte=cu. Tu- 
nariu, BuzM; Cinrea, Focșani; Balkas, Ploescl.

H. Europa: Dr. Lengyel, Turda; Winkler, 
Haida, Pahl Boszova; Dr. Hebenstreit, Timișora; 
Dencz, Dr. Vraciu, Mayer, Lazar, Pesta; Nadas, 
Sincer, Viena; D-na Hain-ann. Jelinek, Oradea; 
Fleischmann, BucurescI; Binder, T.-Ocna; Mauricift, 
BucurescI; Budovsky, Câmpeni.

H. Corina: Harnagea, oomerciant, Huși; 
Tchisler; BucurescI.

Proprietar: I)r, Aurel MLireșianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Fop.

Stabiliment de hydrotherapie

Wallischhof
stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 

dbrf 301 minute- depărtare dela Viena — 
arangiament modern, prețuri moderate.

(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă’ 21—32'- fi. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cir prospecte și informațiuni detai
late' stă la disposiție- direcțiunea stabili
mentului1 și medicii1:
Dr. Lazar Popovicf-, Dr.- Marius Sfurza, 

medic' consiliâr medic dirigent în Wăllisch- 
Viena-X-V Mariahilfer- hof p. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf'-boi Wien.
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Dela „Tipografe A. Mureșîami“ 
di ei XBra^ov, 

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

pe lângă portul postai arStat, încă 2d bani pentru 
recomandație.)

Cărți pentru comercâanțo 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea in partidă simplă, de 
1. C. Panțu. O carte bună pentru a învăța 
ou ușurință contabilitatea Pagini I—Vili 
4- 213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de I. C. Panțu. Conține 
■modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
'recomarrațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul 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. G. Panțu. Acdstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-{- 10 bani porto).

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

JProcent, T*romil, Interese și Te
oria conturilor curente de I. G. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe cj.ile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-}-10 b. porto.)

vUucătăQ‘esa națională*, carte de 
bucate s bucătăriei române, francese, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tQte îu ordine alfabetică după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Gostă numai cor. 
1'60 (.plus 40 bani porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 4 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.20
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°./0 . 119.—. 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2u/o< 100 - 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98 —
Impr. ung. cu premii.................... 204.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25

Renta de argint austr....................... 101.85
Renta de hârtie austr....................... 101.70
Renta de aur austr................................ 121.55
LosurI din 1860.................................. 152.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 71659 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 698.— 
NapoleondorI.................................. 19 07
Mărci imperiale germane . . . 116.95
London vista............................ 237.65
Paris vista.................................. 95.22’/,
Rente austr. 4% de corone . . 99.85
Note italiene.................................. 93 90

Cursul pieței Brașov.
Din 5 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18,94
Argint român. 18.80, n 18.88
Napoleond’otT. ■n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 71 10.30
Ruble Ruseșeî 71 2 54 71 -y-A
Mărci germane n 117.25 n _ f V
Lire turcescl 21.40 71 2i;5)
Scris fonc. Albina 5°/ , 101,-■” n 102.—

De arendat
cea dința,iu Stupină situată în 
partea de sus a Riului Ghimbășel 
pe teritoriul Comunei Brașov, în mă
rime de 80 de jug. catastrale, pă- 
ment 2/3 părți arătură, fenațe și pă
șune escelentă, scutită de înundatiu- 
ne prin canalul cel nou, cu edifi
ciile economice necesari, este de 
arendat pe mai mult! ani, dela 
I Octombre a. c. încolo.

Informațiunl mai deaprope până 
în 15 August 1902 la proprietarul ei

losif Comanescu,
2—3.(613) pnrocli gr. oir.

m CocUea.

Abonamente la 
„G-azeta Transilvaniei44 < 

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

De închiriat 
esfe dela 1 Octomvre st. n. 1902, 

0 fecumtă framdsă
5

cu cinci odăi de locuit, tete cătră 
stradă, o bucătărie, cămară, piv
niță etc. în • .....—

strada Caterinei nr, 17, 
aprdpe de piață.

Informațiunl tot acolo, la pro
prietarul casei.

b w 'sei w w”—

X Simpli,
x

&
&

precum și torte tin lucrați, 
se pro.curta e£e!a 

Dr. H. GtJST, 
ateBier sieislistie

Piața mare, Tergul pomelor 19.
1-6(614)

AVIS!
Avem ondre a aduce la cunoștința on. Public 

că pentru vinderea provisiunilor îngrămădite în 

ATELIERUL nostru âe 
MONUMENTE pentru MORMINTE 

=..~ d.in. CI*0-5, ~ ■

am deschis o Filială în Brașov, 
Strada Căilor ferate, ramificația Tramwaiului, 

pe teren propriu, unde pe lângă prețurile cele 
mai convenabile se pot procura monumente pen
tru morminte.

Se pregătesc și niMty și iitibîlâ
Cu deosebită stimă

Frațes3 ■ 31611)

0I
¥

4A

Cu diua de adi punem în circulație cea mai 
renumită și plăcută apă minerală

z 5j

'■f

» sa— £ $ 
provenită din isvorul 
în

G»« >«.>00

mă

Bathori“ clin Kăszon-lmper, 
stare cât se pote mai prospeta.
Profesorul de universitate Br, BeBa ILeogyel se espri- 

astfel:
„Isvorul din Kâszon-Impei’ „Repati“ dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin conaposițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conțiuutului estraordinar de acid- 
carbonic, formeză o specialitate de apă minerală din 
cele mai oscelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată. “

Profesorul Or. Slgisnraml JPwjesz tpce:
„Confirm, cum că apa minerală „Repa.tr4 s’a întrebuințat 

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

Profesorul Ou*. WBiheSm Stanko se esprimă
„Apa minerală „r.epafi44 este nu numai o apă

de beut, ci este tot-odată o ap ă v i n d e c ă 16 r e, de efect 
neprețuit, și pote concura In orice privință cu apa scumpă 
importată din Boeinia. numită apă de Krondor f.“

catar a-

astfel : 
esceleniă

p
I
I

[h]

l
I
i 
fe
IiB

ss- îir Târgul boilor nr. 4. -sa» |
Administrația isvorului e în Kâsxon-iraper. ks

9-25.(o!«;

8

resiana
Kfmswv, Tee’gwl ffaraSm 1W. S®.

Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚ1, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

M pWozo.
BILETE .DlT VISITĂ

DIFERITE FORMATE. 'PROGRAMEJLEGANTE.BILETE UE LOGODBA ȘI DE BONTĂ
DIJ?Â DORINȚĂ ȘT ÎN COLORI.

AtflTNTlIKă.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta^ 
gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co‘ 
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBEȘIANU, Brașov.

iI

a

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciun.

Comptur^ Adrese^ 
Circulare, Scrisori.

în, Iclă măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

pretupj-cjreȘe și diverse 
BILETE DE INMOHMENTARI. 
se primesc în biurou!

r _>>

■f'yă

BO" „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia. A. Mureșumu, Brașov.


