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Wlassics și confesiunile.
i.

Nimic mai ușor, decât se fi ac|I 
în Ungaria ministru de instrucțiune 
publică. Nu-țl trebue decât se ai 
puțină îndeletnicire pe lângă o por
țiune bunicică de crufiime de senti
ment, pentru-ca se atentezi din când 
în când la drepturile autonome ale 
confesiunilor nemaghiare, puneod 
piedeci învățământului nemaghiar, 
și tote inimele patrioților cu ale pe^ 
dagogilor lor cu tot le vei cuceri și 
vei fi ast-fel om providențial în Țera 
ungurescă.

Trăim în epoca unei lumi ame
țite și mult întortochiate, trăim iute 
și în tot timpul am voi s’avem nu
mai plăcerile nostre, fie bune, fie 
rele. „După, noi potopul“ este încă 
devisa generațiunilor moderne.

Scie forte bine ministrul WJas- 
sics, că nu din pricina firelor pu
ține, învățarea limbei maghiare în 
șcfilele naționalităților a rămas fără 
de succes; scie prea bine, că nici 
cu jumătatea orelor de predare, ba 
nici ocupând tote orele cu studiul 
limbei maghiare nu se va pute do
bândi vr’un resultat durabil, în ce 
privesce învățarea acestei limbi, 
din simplul motiv, că — după cum 
e bine stabilit, pe basa practicei, 
de cătră sciința pedagogică din tfită 
lumea, afară numai de Ungaria — 
în șcfila poporală e curat cu nepu
tință a-se învăța cu succes altă 
limbă, decât cea maternă. Chiar și 
în șcfilele medii seu secundare, cu o 
durată totală a studiului de 12 ani, 
nu se pfite dobândi, mai nici un fo
los demn de amintit de pildă în 
studiarea limbei germane etc.

Prin urinare ministrul Wlassics 
cu scire și cu intențiune împiedecă 
instrucțiunea poporală a cetățenilor 
statului de limbă nemaghiară și părții 
celei mai mari dintre aceștia le ia 
lumina, de care au lipsă pentru a 
se deștepta și desvolta; lucră deci 

ministrul unguresc oblu în contra 
datorințelor, ce-i incumbă ca minis
tru al instrucțiunii și în contra legii, 
care dice apriat: ,.fie-care cetățen are 
a-șl primi instrucțiunea sa, pănă la uni
versitate, in limbă sa maternă9 * 11.

9) Părerea acesta a autorului se împotri- 
vesce regulelor bisericescl, cari nu admit a se
citi în biserici, de cât cărți aprobate de archierei.

— Red.

In ori-ce stat constituțional și 
de drept un ministru, care ar lucra 
astfel ar fi tras la răspundere și scos 
din postul său. In Ungaria însă — 
scie el prea bine — n’are a se aș
tepta, decât a fi preamărit în dietă 
și acesta fiind-că, pe lângă pânea, 
ce-o dă la mii și mii de învățători 
maghiari, de cari nu se simte nici 
o trebuință prin satele și pe la șco
lile nemaghiare, s’a îngrijit și de 
circenses, de jocul, care înfățișâză pe 
nemaghiari luptându-se înzadar cu 
imposibilul și umblând la șcfilă, fără 
se pfită învăța ceva.

Mai scie Wlassics, că n’are se 
se aștepte de a fi tras la răspundere. 
Nici măcar unul din puținii deputați 
naționaliști nu-1 va interpela, fiind 
aceștia cumplit terorisațl de colegii 
lor maghiari și deci nu cuteză a-le 
spune verde celor-ce le sbieră în față, 
că ei n’au fost trimiși și n’au venit 
în dietă spre a-le spune șoviniștilor 
lucruri plăcute lor, ci au fost trimiși 
și au venit, să le spună adevărul și 
să apere interesele mandanților lor, 
ear dreptul de-a vorbi în dietă nu’l 
au și nici nu’l cer dela colegii lor 
lărmuitorl și sbieratori, nici dela 
președintele, care în tot-dfiuna își 
spală mânile, ca Pilaf, în loc de a 
scuti libertatea vorbirii, violată, ci 
acel drept de a vorbi îl au dela ale
gătorii lor!

Se nasce însă întrebarea, ce vor 
face massele cetățenilor nemaghiari, 
cari sunt loviți prin ordonanța ne 
mai pomenită a lui Wlassics, în cele 
mai sfinte interese ale lor, pe tere
nul deșteptării și luminării popo
rului? Și ce voi" face confesiunile 
nemaghiare, a căror autonomie șco
lară este călcată în piciore, ca nici
odată pănă acuma?

Tăce-vor tăcerea pescelui și aș- 
tepta-vor să primescă nouă lovituri 
în față ?

Importanța visitei dela Reval. 
„Nordd. Allg. Ztg.“ scrie: împăratul și re
gele Wilhelm dilele acestea va fi fispele 
Țarului Niculae pe apele rusesel. Prin în
tâlnirea acesta nouă a Suveranilor amici, 
se întorce visita, pe care în luna Septem
vrie a anului trecut Țarul a făcut’o îm
păratului nostru în golful din Danzig. Atunci 
și-au esprimat amândoi dorința, ca să se 
întelnescă anul acesta pe litoralul rusesc. 
Spre mulțumirea nfistră, acestă dorință s’a 
împlinit. Pentru împăratul nostru este o 
mare bucurie, că pfite visita pe nobilul 
suveran al Rusiei, cu care îl lfigă sinceră 
pretenie. Relațiile între Germania și Ru
sia, de la întâlnirea Suveranilor încoce, 
s’a desvoltat în mod atât de favorabil, în
cât nici o chestie de controversă politică 
nu esistă între cele două imperii. Situația 
generală este tocmai din cele mai potri
vite pentru o nouă schimbare de idei în
tre puternicii domnitori, a căror politică 
este îndreptată spre menținerea păcii. 
Acest schimb de idei va. fi completat prin 
înțelegerea, ce o vor lua cancelarul ger
man și ^ministrul de esterne rus, cari în
soțesc pe Suveranii lor. Contele Billow 
urmeză inițiativa dată de împăratul Nico- 
lae. Nu ne îndoim, că prin întâlnirea ce
lor doi împărați, și prin conferențele, ce 
le vor ave împreună cei doi bărbați de 
stat, relațiile de pretinie esistente și pănă 
acuma între cele doue imperii, vor fi încă 
și mai mult întărite.

*
Diarul rNovostiu din Petersburg scrie 

un pi'im-articol despre întâlnirea împăra
ților. Numitul diar crede, că acestă întâl
nire este un eveniment politic de primul 
rang, care dovedesce, că bunele relații în
tre cele două împărății s’au consolidat 
încă și mai mult Novosti scrie și despre 
tariful vamal și despre chestia convenții
lor comerciale și speră, că cu ocasiunea 
întelnirei va fi vorba și despre acestea și 
că se va ajunge la un resultat politic. In 
sfârșit articolul accentueză importanța în
telnirei pentru pacea europfină.

Declarația ministrului preșe
dinte spaniol Sagasta. Ministrul preșe
dinte Sagasta al Spaniei, față cu svonurile, 
cari circulau despre o atașare a Spaniei 
la una din alianțele esistente a declarat, 
că regatul actualmente nu este în situația 
de-a pute suporta greutățile financiare, ce 
ar resulta dintr’o alianță. Acesta însă nu 
vrfi să însemneze, că Spania ar vre se 
rămână isolată. îndată ce îi vor permite 
împrejurările, ea se va atașa la vr’o ali
anță. Care va fî aceea? Depinde de la 
atitudinea puterilor.

Regele Carol la Ischl.
Despre festivitățile aranjate la cur

tea din Ischl în onfirea regelui Carol al 
României se mai vestesce cu data de 5 
August: Escursiunea de eri la „Atter- și 
Mondsee" a fost strălucită. La Weissen
bach, unde monarchii s’au urcat în cora- 
biă era adunată tdtă poporațiunea din jur 
în frunte cu preotul și autoritățile comu
nale, toți îmbrăcați în haine de serbătfire. 
Fetițe îmbrăcate în alb formau un cordon. 
Ele presentară prințesei Gizella și archi- 
ducesei Maria Valeria buchete de flori ad
mirabile. La Unterach s’a servit un gon- 
ter în restaurantul dela țărm Flogmeyer.

De aici Suveranii au plecat cu tră
surile la Plomberg, la marginea lacului 
numit Mondsee. Pe lac se vedeau multe 
corăbii și luntri frumos împodobite. Popo
rațiunea în haine de sărbătore aclamă pe 
împăratul și pe regele Carol. Dela Plom
berg înalta societate se reîntorse cu tre
nul la Ischl. împăratul petrecu pe regele 
Carol pănă la otel, unde zăbovi în socie
tatea acestuia dece minute, apoi se reîn- 
tfirse în villa împărătescă.

In 5 Aug. Ia firele 2'/2 d. a. a fost 
prântj la villa împăratului, în decursul că
ruia a cântat musica militară. După prând 
regele Carol se întfirse la otel.

La ora 5 sera împăratul, fără să fie 
însoțit de nimeni, merse cu trăsura la re
gele la otelul „Elisabethu și de aici înso
țit de regele Carol, făcură numai amân
doi, o preumblare cu trăsură, ce a durat

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
«tm til....... ...

Camille Flammarion. *)
E nume cunoscut. Seim că e astro

nom și lucreză fără preget în observato- 
riul său dela Juvisy lângă Paris; seim că 
e prodigios în scrieri și seim bine din ca
pul locului că e iubit de multi și multe, 
cari au avut fericirea să cetescă ceva din 
măestrele sale pagine : „Dumnedeu în na
tură", — „Pluralitatea lumilor locuite". — 
„Astronomia populară", — „Urania", — 
„Sfârșitul lumei" — tote îți deschid ori
zonuri: nevisate, făcându-ți inima să vibreze 
mai cald; mintea să privescă mai adenc; 
mândria-țî să se piticescă și tu se devii 
mai modest. Par’că atârnă dela propria-i 
disposiție ca se se avânte în regiunile care-i 
plac. Ni-se pare că numai atâta rămâne 
pe pământ, cât tocmai mănâncă și bea. Cine 
i-a percurs cu seriositate scrierile admira
bile, imposibil se nu fi rămas captivat, să 
nu fi resimțit un stimul spre bine, spre

') Fragment din „Hades" studii de filo- 
sofie spiritistă. 

frumos, spre ideal; să nu fi rămas pătruns 
de nemernicia omenescă și de consciența 
imperiului unor forțe mai presus de ori
zonul sciinței umane. Se întrebă mulțî: 
ore ce pfite fi motivul, că ideile acestui 
bărbat, lumea lui spirituală difer total de 
ideile și lumea sufletescă a multor savanți, 
a multor filosofi? De ce câte-o singură 
pagină a lui te inspiră mai adânc decât 
multe buignieli bolnăvicifise ale poe
ților? Răspunsul e simplu: E un mediu 
intuitiv! Ca esplicare pote servi mani
festația unui spirit, care adis: „Nu aveți 
idee, cât de multe medii intuitive se gă
sesc printre omenii cu cari ve întâlniți, cu 
cari vorbiți, pe cari îi vedeți :" — Grație 
acestor disposiții mediumistice pronunțate, 
Flammarion își pote manifesta cunoscin- 
țele în deplina lor putere sugestivă.

Din tinerețe îl preocupa tema „for
țelor necunoscute psichice" și pănă în diua 
de astăzi se intereseză asiduu de studia
rea lor — alăturea de studiile astrono
mice. Mai anii trecuți publica scrierea 
„Probleme psichice si Necunoscutul", seri- i altele 
ere îmbrățișând esclusiv manifestări tele- chete 
patice.

înainte de a tipări scrierea, IGamma- 
rion distribuise un cestionar, în care ruga 
pe cetitori să-i răspundă, în scris, la urmă- 
torele întrebări:

1) Avut’au vre-odată, în stare de ve- 
ghiare conștientă, acel sentiment precis, 
că văd seu aud seu îi atinge ființă ome
nescă, fără ca se potă sci cu certitudine 
causa aparițiunii ?

V 2) Nu concorda simțirea cu ceva ca
șuri de morte?

La cestionar adause observarea, că în 
cașul, când cetitorul nu va fi avut astfel 
de simțiri, să fie scurt: „Nu". Și sub
scrierea.

Resultatul fu frapant.
Valuri de scrisori și cărți poștale să 

năruiau asupra lui din tfite părțile lumii. 
Cam două mii de scrisori! O treime răs
pundea cu „Nu." Două treimi răspundeau 
cu „Da". Și corespondenții espuneau pe 
larg seu pe scurt ceea-ce li-s’a întâmplat, 
ceea-ce au esperiat. Intre aceste esperiențe, 
forte multe erau esagerate, altele banale, 

neverosimile. In decursul unei an- 
rigurose s’a eliminat tot ce nu a 

■ susținut critica, tot ce nu oferia suficentă 

garantă de încredere. A rămas deci un 
rest bine discernut, prețios și în multe de
talii frapant. Lectura lui oferă o adevă
rată hrană sufletescă. Alăturea cu „Dieu 
dans la nature", — „La pluralitfi des mon
des habites" — se pote ceti și acest 
„L’Inconnu" pănă și în biserici, în locul 
cărților de rugăciuni*).

Acest zel, de a lărgi orizonul vede
rii în mod sincer și loial, caracteriseză fe
ricit pe Flammarion, câtă vreme ținem 
semă că sciința de adi scapă din vedere 
problemele cele mai grandiose, în cari se 
termină ori-ce ram al cunoștințelor ome
nesc!. Avem biologi, cari cunosc toți pa- 
rasiții în modul lor de viață, în metamor- 
fosele lor, dfir cari amuțesc Ia ori-ce în
trebare când e vorba despre viața în sine 
Avem chimiști, cari cunosc „tfite elemen
tele" în proprietățile lor chimice, der cari 
nu se pot aventa peste aceste cunoscințe 
ffirte „elementare". Avem astronomi, cari 
determină cu eleganța orbita de mișcare 
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o oră și jumătate. Regele României era 
îmbrăcat în uniforma de colonel a regi
mentului său austro-ungar.

După orele 8 sera, regele Carol cu 
•suita sa plecă la Gries, la villa prințesei Gi- 
-sella a Bavariei, unde a fost invitat dim
preună cu împăratul, tata prințesei, Ia uri 
ceaiu. Au mai fost invitați: prințul George 
al Bavariei, Archiducesa Maria Valeria, 
mareșalul curții prințul Liechtenstein, ad
jutanții împăr. Paar și Dietrichstein, am
basadorul conte Szecsen cu soția, contesa 
Szecheny, ambasadorul de Pasetti cu so
ția, prințesa Taxis, FZM. Beck, contele 
Bellegarde și suitele. După ceaiu a dat un 
concert renumitul cuartet Bachrich jun.

Regele Carol a dăruit directorului de 
teatru I. Wild un ac de cravată superb 
cu monogramul său în briliante. Lui Alex. 
Girardi i-a conferit medalia Bene merenti 
cl. I. D-nei Guști Wittels i-ă dat o broșă 
de aur cu diamante.

In 6 Aug. la 10 ore a. m. regele Ca
rol a plecat la locul de cură Gastein.

Afacerea Kossuth-Iancu.

Din Arad ni-se scrie cu data de 5 
August:

Printre advocații neromâni circulă, 
pentru subscriere, o arătare la Camera 
advocațialăj prin care se cere maximul 
pedepsei pentru d-1 Dr. Ștefan 0. Pop, 
care, se dice în arătare, a calomniat pe 
eroul națiunei maghiare, pe Kossuth Lajos. 
Pedepsa se cere pe basa aliniei a doua 
a §-ului 68 din articolul de lege XXXIV 
din 1874.

Societatea „KosSuthf a ținut aseră 
adunare pentru a lua posiție contra d-lui 
Pop. Diatele provdcă massele ca să de
monstreze contra d-lu’ Pop, pe care îl 
îngrămădesc cu grațiosit.ățile lor spe
cifice.

Firma advocațială dela porta casei 
d-lui Pop a fost mânjită.

Absența mangriștilor în frunte cu 
însu-și președintele clubului român comi- 
tatens, d-1 Veliciu, dela congregația de 
Vineri, e viu comentată aici chiar și în 
unele cercuri străine.

$ * *
Energia bărbătescă a d-lui Dr. <Ș7e/cm G. 

Pop, manifestată în congregația comitatului 
Arad, a stăruit ura șoviniștilor maghiari 
și mai ales a celor nemaghiari,

Diarele șoviniste sunt pline de arti
cole fulgerătore, din cari dăm vre-o câ- 
te-va specimene.

„Fuggetlen Magyarorszâg“ după-ce 
descrie decursul adunării din Arad își con
tinuă articolul său întitulat:

„Tre&we bătut? așa: „Ne mirăm de 
marea răbdare a membrilor congregației 
Aradului, cu care au ascultat pănă ’n ca
păt pe un om neastâmpăratși lămuritor, care 
și-a luat curajul să se facă proces sfintei 
memorii a lui Kossuth Lajos. Ast-fel de 

dmeni nu trebue să fie suferiți în Șalele 
congregațiilor. Ei trebuesc bătuți!

„Magyar Hirlap11 scrie:
Numele apostolului libertății a venit 

în vecinătatea hienei libertății. In urma 
luminei strălucitore se vîră întunerecul 
iadului. Gum, în ce fel s’au întâlnit aceste 
două nume, Ia acesta răspunsul îl dă ne
bunia unui om temerar (egy vakmero em- 
bernek oriiitsege). E lucru revoltător! Să 
se găsescă om în acesta țeră, care să se 
folosescă de numele lui Iancu, și care să 
fie destul de temerar ca pe acest nume 
întunecos, care-i mișelie, păcat și scârbă, 
să-l pună lângă numele lui Kossuth Lajos 
și să pretindă, ca tot ast-fel de venera- 
țiune să se dea acestei sălbătăciunî a na
țiunei (nemzet duvadja) ca apostolului, 
eroului națiunei. Unul insultă imnul na
țiunei, celălalt murdăresce pe sfântul na
țiunei și pumnul nostru încă tot nu-i 
trâ'ntesce la pământ, paciența ndstră încă 
tot n’are sfârșit. Ore pănă când?

„Egyetertes" „Pești Hirlap", diarele 
din Arad și din Oradea, cari iii-se1 trimit 
la redacție dă-asemeni fac un sgomot, în
cât cugeți, că sta să se prăpădescă 
lumea.

Demonstrațiune antipatriotică în 
Chichinda-mare.

Decă se cântă unde-va imnul dinas
tiei cunoscut sub numele de „Gott erhalteu 
s’a comis „trădare de patrie11. Așa este 
opinia publică maghiară, agitată pănă la 
paroxism.

Un asemenea cas de trădare s’a să- 
vîrșit în seră de 4 August îh Chichinda- 
mare. Etă ce i-se taporfeză unei foi 
din Budapesta despre cele petrecute la 
Chichinda:

„In grădina restaurantului Kada din 
acest oraș era adunat un public număros, 
care asculta capela de dame. La o masă 
ședea Korn Arthur și aderenții lui: I. 
Lerner, zaraf, Krumenecker, fabricant de 
cărămidă, Wetzl, comerciant de pielărie, 
Kordesch, sergent major de husari. La o 
altă masă: Dr. Jaksiky, advocat, Ma- 
jinszky, consilier comunal, Nedomacsky, 
interpret la tribunal, Dr. Zamerovits, can
didat de advocat și Radovits, comerciant 
(Sârbi).

După medul nopții Korn și tovarășii 
săi au ordonat musicei se cânte „Gott er- 
halte?. Musica a cântat acest imn de trei 
ori. Nemții dela masa lui Korn și Sârbii 
de la cea-laltă masă s’au ridicat în pi- 
ciore, și-au descoperit capetele și îmbră- 
țișându-se au cântat cu musica strigând 
ca în delir: Hoch și Jivio (înfiorători! — 
Culeg).

Abia s’a terminat acesta și societa
tea maghiară, care era de față încă nu 
se reculese bine de groza „scandalului", 
când grupul Sîrbilor, între cari cel mai 
gălăgios era domnul consilier, au ordonat 
să li-se cânte imnul sârbesc, care s’a și 
cântat de trei-orl, er Nemții strigau „Jiviou, 

urlau, aplaudau și demonstrau împreună 
cu Serbii contra Maghiarilor.

La o masă ședea Vogel (sic) Dezso, 
solgăbirău și Szâvits, solgăbirăm pensionar, 
cari și-au dat espresîune indignării prin 
aceea, că au ordonat să se cânte „Megis 
hunezut a Nemet". („Ori ce-ai (lice, to- 
tu-și Neamțul e pungaș"), care s’a cântat 
de trei-ori, er Szavits, care de și Sârb 
de origine, e bun și entusiast „patriot" 
era cât pe aci să-i tragă nisce palme lui 
Korn.

Sârbii au început să înjure și să 
amenințe și iritația era așa de mare, în
cât a trebuit se intervină vice-căpitanul 
de poliție I. Vlahovics.

Iritația e mare în oraș chiar și prin
tre Sârbii patriotici, cărora le e rușine, că 
s’au aflat Serb! cari se se întovărășescă 
cu derbedei de pănura lui Korn.

Un Sârb a declarat:
Impertinență ne mai aufiită! Decă 

asemenea lucruri se vor tolera și mai de
parte în Ungaria, ca să scuipe în față pe 
Maghiari, atunci îi va fi rușine omului 
a-se mărturisi de Maghiar.

In oraș nu se vorbesce numai de 
acest scandal și mulți regretă, că lui Korn 
nu i-au tras o bătaie. Nici nu va fi pace, 
pănă nu-i vor trage o bătaie sdravănă.

Etă cu ce-și umplu foile șoviniste 
colonele!

SOIRILE DILE1.
-- ‘25 Iulie.

întâlnirea împăratului german cu 
Țarul. Din Reval se depeșăză, că în <jiua 
de 5 August la orele 3 p. m. împăratul 
Niculae a sosit acolo cu vaporul ^Stan
dard", însoțit de marele duce Alexă și de 
o mare suită. Ministrul de esterne Lams- 
dorff, guvernatorul Estland și autoritățile 
l’au așteptat în port. Primarul oferi Ța
rului pe o tavă prețidsa pane și sare. Dm 
port Țarul s’a dus la catedrală, unde fir 
așteptat de cler. De aici s’a dus la pa
latul guvernatorului, unde i-s’au presentat 
d'eputațiunile. Țarul a visitat după aceea 
casa cavalerilor de Estland, monumentul 
Russalka, casa lui Petru cel mare și clu
bul marinei. Mai multe reuniuni de cân
tări s’au presentat Țarului, esecutând 
câte-va cântece. La orele 6 Suveranul s’a 
întors pe bordul vaporului „Standard", 
unde a fost dineu, la care pe lângă co
mandanții vaselor rusesc!, a fost invitat 
și atașatul de marină german Schimmel- 
mann.

Despărțemfintnl Sătmar-Ugocia al 
„Asociațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului român" își va ține adu
narea generală la 10 August 1902, în co
muna Turț, după terminarea sf. liturghii. 
Programul adunărei: 1) Cuvântul de des
chidere. 2) Raportul secretarului despre 
activitatea despărțământului. 3) Raportul 

casierului despre starea cassei. 4). Alegerea 
a două comisiuni, pentru censurarea ră
păitelor de sub 2 și 3. 5) Disertațiune : 
„Desvoltarea spiritului de economie în 
viața poporului". 6) Alegerea a 2 membrii 
pentru adunarea gen. a „Asociațiunei". 7) 
Fixarea locului adunării viitrire. 8) înca
sarea taxelor și înscrierea membrilor noi. 
9) Eventuale propuneri. 10) închiderea 
ședinței. Membrii despărțământului și toți 
amicii culturei poporului român sunt in
vitați cu totă onorea la acesta adunare. 
Moftinul Mic, la 20 Iulie 1902. George Șuta, 
director, Dr. Vasile Lucaciu, secretar.

Din incidentul acestei adunări pa- 
rochul din Turț d-1 Ioan Pop invită pe 
toți participanții adunărei la petrecerea 
de vară, ce se va da în casele parochiale. 
Părintele Pop va da tuturor dspeților 
mâncare și beutură. La gara Halmi se află 
trăsuri la sosirea fie cărui tren.

Internat pen tril elevii sficui din 
România. Societatea săcuiescă din Săcele, 
în ultima sa ședință a hotărît să ceră de 
Ia guvernul ungar înființareaj unui internat 
pe lângă școla primară de stat înființată 
anul trecut în Predeal. Scopul școlei și a 
internatului este de a preserva pe copiii 
muncitorilor săcui din Azuga, Bușteni și 
Sinaia în limba lor maghiară.

Lupta contra congregațiilor. De
putatul Gayraud s’a dus la Landerneau, 
de unde se va duce la Plondaniel, St. 
Meine și Le Folgoet, ca să încerce a in- 
fluința poporul, de a nu mai face resis- 
tență esecutării ordinelor de închidere. In 
Landerneau s’a făcut o aglomerație enormă 
în fața raănăstirei călugărițelor. In Cruet 
nisce femei s’au năpustit asupra comisa
rului de poliție, care voia să procedeze la 
închiderea șediei, l’au trântit la pământ 
și l’au bătut. — Deputății Berger și Co- 
chain și academician! Rousse, Uailletet, 
Leroy, Beaulieu și Picot au lansat un apel, 
invitând pe toți amicii instrucțiune! să 
împedece cu tote mijlocele legale, ca in
strucția să devină monopolul unui singur 
partid.

Golucliowsky la Lonbet. Din Paris 
se scrie, că ministrul de esterne austro- 
ungar, Golucliowsky, va merge în curând 
la Paris, unde va fi primit de președintele 
Lonbet și va conferi și cu ministrul de 
esterne Delcassâ.

Mișcarea populației în Ungaria pe 
luna Iunie. S’au născut 58,029 copii vii, 
1,192 morțj. Numărul deceselor 39,539. 
Sporul natural ’.18,490. Dintre comitate 
sporul cel mai mare a fost în comitatul 
Ugocia și Solnoc-Dobîka. Situația cea mai 
nefavorabilă în privința acesta a fost în 
Săcuime. In comitatele Brașov, Ciuc, Trei- 
scaune, precum și în orașele 5 Biserici, 
Sătmariu, Arad, Timișora, Panciova și 
Clușiu numărul deceselor a fost mai mare 
de cât al nascerilor.

a cutărei planete solare, der cari sunt gro
zav de mărginiți când vine vorba despre 
habitabilitatea lumilor ceresc!. Avem filo
sofi, cari totă vieța se certă pentru câte 
un pasagiu din textul lui Platon seu Arîs- 
totel. Măsurăm și judecăm lucruri spiri
tuale după măsuri și concepții sensuale, 
estrem de ânguste și negăm esistența a 
tot ce nu se potrivesce cu clișeul nostru ; 
negăm esistența a tot ce nu vedem și nu 
vrem să seim că în Univers domnesce, In- 
visibiliil. Egoismul 'este marele regulator 
ăl acțiunilor umane și al omenilor „culțî"- 
mai mbit decât ăl „bieților" țărani. Forța 
primeză dreptul. Poporele stau înarmate 
pănă în dinți. — Văpaia sacră a iubirei 
curate, a credinței, a speranței și a pro- 
pășirei spre bine, spre armonie, spre uma
nitate: tot atâte'a manifestări și inspirații 
ale unei lumi spirituale superiore — sunt' 
înnăbușite de realitatea crudă a egois
mului exsecrabil.

Cu tote acesta, numai văpaia acelor 
manifestări e în stare se ne întrețină viața. 
Numai în lumina lor apare rostul adevă
rat al sciihțelor.

Flammarion e convins de forța aces

tei lumini și pe fie-ce pagină accentueză 
marea ei importanță. Pe fie-ce pagină ac- 
ceritueză, că lumea visibilă e aparență, 
fenomen: invisibilul dominâză pretutindeni. 
Atomii corpurilor, forța de atracție dintre 
ei, este invisibilă; forța de atracție dintre 
corpurile ceresc! este invisibilă; forța de 
atracție dintre două inimi, cari se iubesc 
este invisibilă. Der ce lanțuri materiale 
le-ar pute suplini?

Tot atât de adesea ne face atențî și 
asupra Infiinitului cu tote consecuențele 
sale.

„Infinit! Univers!' — esclamă dânsul. 
Astronomia modernă în astea ne cufundă, 
în astea ne înecă. Care este măsura lor 
corăspundătore? Decă am sbura cu iuțela 
luminei, ni-ar trebui milione de ani pen
tru a ajunge la acele lumi depărtate, cari 
lucesc vederii nostre. Der ajungând aici, 
la adecă nu am ajuns departe, nu ni-am 
apropiat cu nici un pas de limita spațiu
lui ceresc; spațiul ceresc nu se termină 
nicăiri; infinitul nu are măsură și pretu
tindeni, în tote direcțiile, numărul lumilor 
e atât de colosal, sorii atât de mulțî, în
cât espunând mai îndelungat placa foto

grafică — la urma urmelor s’ar acoperi 
cu puncte albe., adunându-se, concentrân- 
du-se, ar forma un singur firmament alb.—

„Er noi trăim in care-va din lumile 
fără număr, în una din cele mai neînsem
nate; în care-va punct al Universului in
finit, pe care-1 lumineză un Sore din cei 
fără de număr; sub firmamentul nostru 
îngust, care se contrage ca gogoșa vier
melui de mătasă. Nu cunoscem căușele, 
nici cele mai neînsemnate; ne închipuim, 
că privirea ndstră pătrunde totul și în rea
litate nu vedem nimic. Suntem destul de 
aroganți pentru a ne închipui că seim 
ceva; mândria ferice ne șoptesce, că do
minăm natura; suntem trufași de ilusia ce 
ne-am format’o despre realitate. Resolvăm 
chestiile tăindu-le de-a dreptul la mijloc. 
Ne dăm de materialiști, fără de a bănui 
ce este materia; ne dăm de spiritualiști, 
fără de a bănui ce este spiritul. Totuși, 
îndoela sălășluesce în adâncul sufletului 
tuturor; o șdptă tainică ne spune din 
vreme în vreme, că nu suntem Capabili 
de a pricepe decât forte puțin..."

„Ba și planeta ndstră microscopică, 
disparentă, ne pare fdrte mare, — căci 

am inventat particularismul, patriotismul 
îngust și alcătuirea diverselor grupe so
ciale cari își împărțesc pământul — se 
întemeiază esclusiv pe ascuțișul săbiei".

„O! astronomia doresce, ca șefii po- 
porelor, legislatorii, diplomații, politicianii, 
să studieze și să pricepă și să se,pătrundă 
de aspectul firmamentului ceresc. Privirea 
contemplativă ar fi mai utilă decât sofis- 
teriile diplomatice. Decă ar sci, cât de 
microscopic este pământul, nu s’ar certa 
atât de mult pentru el. Pacea ar domni 
pe pământ și economia socială ar ocupa 
locul nemernicului, rușinosului și distru
gătorului fanatism militar. Partidele po
litice ar dispăre, omenirea s’ar ridica li
beră în contemplarea Universului, în cu- 
noscerea naturei, s’ar bucura de pacinicul 
traiu intelectual. — Der nu a sosit încă 
vremea. Placa fotografică va cuprinde 
multe secrete din întinderea spațiului ce
resc, pănă ce ochiul omenesc va observa 
adevărul, er sciința își va forma imperiul 
pe globul nostru microscopic.

G. Todică.



Nr. 163.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

Adunarea despărțământului Alba 
lulia al Asociațiunei s’a ținut în fiiua de 
Sf. Ilie în localul șcdlei gr. or. din acel 
oraș. Interesare puțină din partea publi
cului. Ședința a fost presidată de d-1 pro
topop A. Mieu, er secretar a fost d-1 ad
vocat Rubin Patița. S’a ales noul comitet 
în persdnele d-lor: protop. A. Micu preșe
dinte, I. Teculescu v.-președinte, Rubin 
Patița secretar, Dr. Marciac și Dr. Fodor, 
membrii în comitet. Toți dmenî zeloși, 
de la cari se așteptă sS reînvieze activi
tatea despărțământului. D-1 proprietar Flo- 
rescu într'un discurs a descris scopul Aso
ciațiunei, după care ș’a făcut înscrierea 
noilor membri.

Concert în Alba-Iulia. In sera fiilei 
de Sf. Ilie tînerul Nemeș de Alamor a 
dat un concert în Alba-Iulia. Acompa
nierea a esecutat’o studentul universitar 
Corn. Munteanu. Cu acestă ocasiune a de
butat pentru prima <5ră în public și d-șora 
Elena Patița, care prin esecutarea câtorva 
piese la pian a dat dovedi de un frumos 
talent.

Scandalul din Kdrmend. Am adus 
deja soirea scandaldsă despre profesorul 
criminal, "care a abusat de nevinovatele 
-ființe, cari îi fusese încredințate pentru 
educație. Inimile părinților se cutremură, 
•când se gândesc, că își dau copilele în 
vr’un institut, de unde s’ar pută întorce 
la căminul părintesc despoiate de can- 
ddrea lor sufletescă. Un profesor mai tî- 
ner, uitându-și de datoriile, ce îi impune 
morala, — prin priviri impudice seu des- 
mierdări se apropie de inocentele eleve 
și, decă nu vine la timp avertismentul, 
cine scie unde pot degenera aceste lu
cruri. De aceea, trebue să fim și noi vigi- 
lenți. Dumnefieu se ferescă, să nu tre- 
buescă să semnalăm și noi asemenea lu
cruri din institutele ndstre de fete!

După cum se depeșeză din Sabaria, 
'(Szombathely), consiliul de punere sub 
acusație a respins cererea profesorului 
Mocsăry, de a fi liberat din arestul pre
ventiv. Cercetarea a dovedit tote acusă- 
rile, între cari și aceea, că la o domnișdră 
■de 15—16 ani se simt consecințele crimi
nalului abus săvîrșit de profesorul său.

Scandalul de la Kdrmeiid urmeză 
deja de timp îndelungat, și decă din în
tâmplare un părinte n’ar fi surprins pe 
fiică-sa scriind profesorului său o scrisore 
de amor, scandalosă, pe care nici nu o 
putem reproduce, pdte ar mai fi conti
nuat. Intre advocații din Sabaria nu s’a 
aflat nici unul, care să fi luat asupra sa 
apărarea bestialului profesor, așa că ca
mera advocaților a trebuit să-i numescă 
apărător din oficiu.

Un eunuch al Sultanului în Un
garia. Dilele acestea a sosit la Zombor 
pe jos un călător interesant, un eunuch 
veritabil al Sultanului, care a scăpat cu 
fuga din harem și acuma merge spre casă 
în Dalmația. Numele eunuchului e Iosif 
Grubici Petricevici și e născut la 1860. 
Părinții l’au dat pe cariera preoțescă și la 
1878 era teolog catolic. Atunci, cu oca- 
siunea ocupației bosniace, a luat parte la 
răsboiu ca voluntar cu mai mulți tovarăși. 
Cu ocasiunea unei ciocniri, Turcii l’au fă
cut prisonier și l’au transportat cu alțY 14 
soți la Constantinopol. Intre aceștia erau 
4 profesori, mai mulți teologi și un stu
dent universitar. Turcii au făcut din ei 
eunuci. Mai multi inși au murit în urma 
operației. Petricevici a ajuns în haremul 
Sultanului, de unde mereu se gândia, cum 
să scape. Anul acesta în ndptea de Pas- 
cile orientale a sărit din etajul al treilea 
al haremului în mare, de unde a înotat 
la mal. De atunci a venit pe jos până 
aici. Primăria l’a cinstit și l’a lăsat să 
mergă mai departe acasă.

Representațiunl kinematografice. 
In grădina restaurantului de la „Casa de 
tir“ avurăm aseră ocasie a ne delecta în 
representațiunile kinematografice ale in
ginerului Schassmann, cari au fost cele 
mai reușite din câte am vădut până acuma. 
Un public numeros a asistat la aceste re- 
p re sen tații., espramându-șî mulțumirea prin 

furtundse aplause. Intre diferitele scene și 
tablouri cea mai reușită a fost incendiul 
din Londra, representat cu detailuri fra
pante. Un frumos tablou a fost și „Fa
milia regală română" împreună cu ospeții 
săi, Majestatea Sa Monarchul nostru. In
scripțiile, ce anunță fie-oare scenă seu 
tablou sunt în limba germană și maghiară. 
D-1 Schassmann a promis, că la represen- 
tațiile, ce urmeză va da și inscripții ro
mânesc!. Representațiile se vor repeta în 
fie-căre seră. Intrarea 30 or. Restaurantul 
Schmidt ofere mâncări și beuturi esce- 
lente.

Ce e bun, nu e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile ce le face, să aibă în vedere firma 
M. L. Laszlo succesor luliu Popp, tergu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
seson.

Academia Română.
Concursuri pentru premii.

1903.
Urmare.

B. Premii pentru lucrări puse la con
curs cu subiecte date.

VIII. Premiul Stalului Lazăr, de 5.000 
lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1903 celei mai bune lucrări scri
se în limba română asupra următorului 
'subiect:

„Studiul vinurilor din România din 
punctul de vedere economic și al coin- 
positiunii lor chimice". — (Decis. 8 Aprilie 
1.897).

Terminul presentării manuscriptelor 
Ia concurs este până la 1 Septemvrie 1902.

IX. Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
se va decerne în -sesiunea generală din 
anul 1903 celei mai bune lucrări scrise în 
limba română asupra următorului subiect:

„Alcoolismul în România". — (Decis. 
24 Martie 1898).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie
1902.

X. Premiul Neuschotz, de 2.000 Iei, 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1903 celei mai bune lucrări scrise în 
limba română asupra următorului subiect:

„Expunerea finanțelor Statului român 
de la 1859 până la 1902, cu o introduce
re asupra finanțelor Domniilor Regulamen
tare". — (Decis. 12 Martie 1898.)

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 1902.

XI. Premiul Alexandru Ioan Cuza, 
de 10.000 lei, dimpreună cu procentele 
acestei sume de la 1891 până la acorda
rea premiului, se va decerne în sesiunea 
generală din anul 1904 celei mai bune 
lucrări scrise în limba română asupra ur
mătorului subiect:

„Istoria Românilor de la Aurelian 
până la fundarea Principatelor". — (Decis. 
5 Aprilie 1900).

XII. Premiul Statului Eliade-Radu- 
lescu, de 5.000 Iei, se va decerne în se
siunea generală din anul 1904 celei mai 
bune lucrări scrise în limba română asupra 
următorului subiect:

„Epoca lui MateiCi Basarab și Vasile 
Lupii". — (Decis. 12 Aprilie 1899).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie
1903.

XIII. Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1904 celei mai bune lucrări scrise în 
limba română asupra următorului subiect:

„Istoria poesiei lirice la Români până 
la Alecsandrî". — (Decis. 7 Aprilie 1899).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1903.

XIV. Premiul Alexandru Bodescu, de 
de 1.500 lei, dimpreună cu 1.000 lei dăruițî 
de d-1 loan Kalinderu, se va decerne în 
sesiunea generală din anul 1904 celei mai 
bune lucrări scrise în limba română asu
pra următorului subiect:

„Monografia economică, statistică și 
socială a unei comune rurale din Româ
nia și a unei comune rurale românești de 
peste graniță.11

Monografia situațiunii economice a 
câte trei familii de țeran, fruntaș, mijlocaș 
și codaș, luate din cele două comune, în 
total șese familii. — «Decis. 13 Aprilie 
1899).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1903.

XV. Premiul statului Lazăr, de 5.000 
Iei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1905 celei mai bune lucrări scrise 
în limba română asupra următorului suciect:

„Starea economică și socială a Ro
mâniei actuale". — (Decis. 3 Aprilie 1900).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 1904.

XVI. Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1905 celei mai bune lucrări scrise în 
limba română asupra următorului subiect:

„Poporul român din Ungaria și Tran
silvania de la începutul secolului XVIII 
încoceu. — (Decis. 25 Martie 1900).

Scrierea va cuprinde :
1. Starea morală, juridică și econo

mică a poporului român de la începutul 
secolului XVIII încdce. Faptele cari au 
avut cea mai mare înrîurire asupra des- 
voltării culturale a poporului român în 
decursul acelui secol.

2. Mișcările etnice, politice și sociale 
ale Românilor din Ungaria și Transilvania 
înainte și după reformele lui Iosif II.

3. Scopurile urmărite de maghiari 
până la 1848. Normele și tendințele ad
ministrative imperialiste; vieța religiosă, 
intelectuală și economică a Românilor până 
la 1848.

4. Epoca de la 1848 până la 1866. 
încercările de înțelegere între Maghiari și 
Români. Luptele dintre aceste done po- 
pore. Măsurile luate de guvernul absolutist. 
Reforme în legislațiune și administrațiune. 
Reorganisarea bisericii române de cătră 
Șaguna pe base nouă. Desvoltarea cul
turală a Românilor.

5. înființarea regimului dualist. Pro
misiunile făcute Românilor. Legile națio
nalităților. Desființarea autonomiei Tran
silvaniei. Regimul dualismului. Starea Ro
mânilor sub acest dualism.

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 1904.

(Va urma.)

Economie.
Recolta și esportul (în România),

Cetim în noua revistă economică 
„Bursa1* din Bucurescî*) următo- 
rele privitor la recolta și esportul 
in România:

încă odată s’a dovedit marea fertili
tate și bogăție a solului nostru destinat 
cultivat'd cerealelor. Anul acesta fiind 
timpul favorabil, producția grâului și can
titatea și calitatea — der mai ales cali
tatea — este strălucită. Pe moșiile mari, 
și ori unde s’a întrebuințat o semință bună 
și s’a făcut o cultură ceva-ceva mai în
grijită, rendementul e de 25 de hectolitri 
la hectar, pe alocurea de 30 și chiar de 
35 hectolitri.

i Cele mai slabe calități dau o greu
tate de 79—80 chilograme la hectolitru, 
multe dau 81—82, și se găsesc destule 
chiar de 83 de chilograme. Mostrele pe 
care le-am vefiut, sunt de o frumsețe rară. 
E destul se spunem, că anul trecut în 
Franța, care a început a se prenumera 
printre țările agricole seridse. media greu
tății grâului a fost de 77 chilograme și 
s’a considerat ca satisfăcetore.

Astfel cum se presintă în anul acesta 
majoritatea moșiilor ndstre din punctul de 
vedere al cantității și al calității grâului, 
ele ar putea rivalisa cu succes nu numai 
cu moșiile bine cultivate din străinătate, 
der chiar cu fermele model ale Apusului, 
cu deosebirea că la noi nu se întrebuin- 
țeză mai nici unul din inijldcele culturei 
moderne.

j Calitatea grâului nostru din ăst an 
se pdte fiice că e perfectă, că e ideală. 
E probabil că el va fi în special căutat 
în anul de față, pentru producția făinei 
de lux din străinătate de cătră morile cele 
mari, atât e de frumos la vedere, de greu, 
de curat și de bogat în gluten.

Din nenorocire înse prețurile sunt 
slabe. Ele varieză între 10.50—13 lei suta 
de chilograme, după calitate și depărtarea 
de șchele. Pricina acestor prețuri scăcjute 
nu trebue căutată numai decât pe piețele 
mari ale lumei. In adever, chiar decă pre
țul de 19 lei suta de chilograme la An
vers și de 21 de lei la Marsilia ar putea fi 
considerat ca slab pentru producătorii de 
acolo; pentru noi, decă s’ar scădea din 
acest preț numai diferența resonabilă a 
transportului până pe piețele mari și di-

„B urs a“, revistă săptămânală, economică, 
financiară, comercială și industrială, apare în Bu- 
curescl dela 1 August, st. n. în mai multe limbi 
(română, germană, englesă, f’rancesă etc.). Abona
mentul pentru România 20 Lei, pentru streinătate 
-10 Lei anual.

ferența tot resonabilă a curtagiului, ar fi 
forte avantagios restul de 15—16 lei suta 
de chilograme ce ne-ar remâne neto, e 
mai mult decât avantagios — strălucit!

Când agricultorii noștri ar putea 
vinde cu acest preț calitățile de frunte, 
și pe cele-lalte în proporție, în scurtă 
vreme, fără vorbă multă și fără protecția 
statului, am ajunge se avem o agricul
tură model în lume, cu tote perfecționă
rile posibile, — căci nimic nu deșteptă 
mai mult mintea și nu îmboldește energia 
producătorului ca remunerația seridsă a 
rauncei sale și încă odată, — 15—16 lei 
suta de chilograme de grâu ar echivala 
pentru agricultorii noștri cu un câștig 
strălucit.

Insă așa cum e organisat transpor
tul cerealelor între Orientul și Apusul Eu
ropei și așa cum stă curtagiul la noi, nu 
putem spera nicl-odată un preț mai mare 
pentru grîul bun, în anii buni, decât de 
12 lei suta de chilograme, în mediu.

Ce e de făcut? — întrăbă mai de
parte autorul articolului d-1 I. Teodorescu 
— se fie ore iremediabilă acesta nenoro
cită stare de lucruri, care e aprdpe sin
gura causă, ori-ce s’ar fiiee, a neprogre- 
sării agriculturei ndstre? Noi credem, că 
nu. Un leac esistă și acest lejac nu tre- 
bue să-l căutăm decât în transformarea 
grâului pe loc în făină, amidon și paste 
alimentare și esportarea lui în streinătate 
sub aceste forme, în special sub forma 
făinei.

...Grâul nostru, lucrat cu îngrijire și 
cu mijlocele morăritului modern, dă o 
făină față de care nu pdte sta nici una.

Ideia nu e nouă — der nu suntem 
pregătiți pentru așa ceva... Avem numai o 
singură moră mare modernă, care lucră 
mai mult pentru consumația internă...

...„Decă la Galați, Brăila și Cons
tanța am ave mori mari, perfect utilate 
și cu capitaluri suficiente, ne-ar rămânea 
în pungă cel puțin jumătate din diferența 
prețului de adi al grâului între piețele 
ndstre și cele occidentale, adecă anual, 
în mediu, 40—50 de milione peste ce în
casăm cu sistemul de export în vigdre. 
Aplicați aceste milione anual la îmbună
tățirea agriculturei și vedeți ce ar ieși!....

...Etă o chestiune, care ar trebui să 
atragă atenția și se deștepte interesul cel 
mai viu al statului român și al agriculto
rilor noștri...

ULTIME SC1RI.
Londra, 7 August. In cercurile 

diplomatice de aici se susține, că în- 
tîlnirea celor doi împărați ar ave de 
scop pregătirea unei reduceri a ar
matelor permanente. Ultima țintă a 
proiectului țarului ar fi să facă im
posibil un răsboiu între statele eu
ropene.

Roma, 7 August. Aici se sus
ține, că unicul scop al întelnirei 
împăraților ar fi o înțelegere asupra 
revisuirei tratatului de Berlin, pe 
care o reclamă mai ales principele 
Nichita susținut de ginerele seu, 
regele Victor Emanuel.

Besanțon, 7 August. Călugărițele 
au fost scose și aici cu forța din 
școlă.

POSTA REDAOȚIUNEI.
Alexandru. — Subpădure. Mulțumiri! Când 

ne autorisezl să publicăm scirea îmbucurătore, ce 
am audit-o dilele acestea?

Iosif — Buziaș. De ce taci? De atâtea săptă
mâni n’ai putut culege ceva impresii, să ni-le tri
miți spre publicare?

G. O. T. Mulțumim. Le vom citi și decă 
vor fi bune, le vom da loc.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 6 August 1902.

H. Pomul verde: Morier, Pesta; Dejau 
Bîșnov; Klein, Pesta, Albrich, Sibiiti; Căpitan Nu- 
țescu. Predeal: D-na Rottak, Primasenz; Chrisen- 
ghy, Zăgănescu, Penescu, București.

H. Europa: Nagy, Pilat, Keppich, Bucu- 
rescl: Roman, Brăila; Robescu Sinaia; Stanek, 
Bozen; D-na Bânyai, Zombor; Pfeiffer, Esseg; Man- 
delbrod, Lemberg; D-ua Polereszky, D-na Kuss, 
Eger; Plathy, Ungvar; Deutsch, Finâly, Pesta; 
Briill, Viena.

H. Corona: Landau, Craiova; Kohn, fii» 
arist (!) Bucurescl.

Proprietar: Dr. Aurel Plureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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De’a „Tipografia A. Mureșianuu 
«lin SSrașnv, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
► ^romandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Auyliira Mântuire!, cărticică de 

rugăciuni si de cântări pentru mângăerea 
sufletescâ Ediț. IV. corectat#. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari colorați 70 bani. 
(-]- 10 b. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor.

10 b. porto).
AWcuZ mărgăritar sufletesc, căr

ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani (-{- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude întru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-{- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de Io-n 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuvântări bisericesci de loan Pa
piu : tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericesci acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (pl. 10 b. porto)

Predici pe tâte Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em 
Elefterescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din nuinăros-le sale scrieri. 
Art) 250 pag. Prețul cor. 3 (-j- 20 b por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ». Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuventăr! funebrali și iertațiuni pentru 
d'ferite cause de morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuventăr! bisericesci pre serbătorile de 
preste au scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuvântări funebraleși. iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mârte, în
tocmite de loan Papm. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-j- 20 b. porto.)

Mama sfânta lui Augustin de Etnii 
Bougaud, tra lne.t-re dt-Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E Dăia»u. Tipografii; archid e- 
cesană Hm Blașiti. Cart-a are 31 oble de 
tipar (500 pagii I) și este fructul o«teneie 
lor unor labor oșl ntudențl in teologie rfela uni- 
versibat-a O;n Btr lauesta Ouvemu „Salba“ 
ne reamiutesee șooietat-a literară cu ac ■- 
lași nume a teologilor dn s-eminarui d-sfi 
înțai. „S-ta Barbara11 dm Viena. cărei so
cietăți îi mulțumim publi a-ea Fabiolei si 
a unei parii din catechi-mnl cel n a-e ai 
lui Deharbe. Traducătorii ce ofer o lectură 
edifî-ă'd'e în stil îngrijit, tiparul cina1, 
bă-t a bună. Prețul unu1 ese opla1' riga1 
eie rant în pânză este 4 e.ordne (-(- 30 b 
porto) Un esempiar broșat 3 corone (-|- 
30 •' porto)

Cursul la bursa din Viena.
Din 6 August n. 1202.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.30
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 119. — 
Impr. căii. fer. ung. în argint" 4*/2%. 109 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone ... 98 —
Impr. ung. cu premii...................  204.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 50 
Renta de argint austr......................... 101.20
Renta de hârtie austr.........................101.70
Renta de aur austr............................. 121.55
LosurI din 1860.................................. 152.40
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 687,—

Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni n 11.20 71 10.30
Ruble R'isescI Ti 2.54 71 —.—
Mărci germane n 117.25 7»

Lire turcescl p 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 5°/ , 101,- 102.-

449 — 1902
vegrh szâm.

ARVERESI ffiRDETMENY.
Alulirt birosâgi vegrehajto az 

1881. evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmâ- 
ben ezennel kdzhirrâ teszi, bogy a 
brassoi kir. tOrvszâk 1901 2580 sz. 
v<gzbse kOvetkeztâben, Dr Motok 
Miklos iigyvbd âltal kbpviselt Fur
nica fogarasi tak.-penztâr javâra voi- 
lai Serbân Alexandru s târsai ellen 
1107 kor. s jar. erejeig 1902 evi 
Ăprilis hd 17-en foganatositott kielb- 
gitesi vegrehajtâs utjân felii! foglalt 
bs 700 korra becșult kbvetkezo ingd- 
sâgok u. m.: azarvas marhâk, 16, 
szeker nyilvânos ârverâsen elatadnak.

Mely ârveresnek a fogarasi kir. 
jârâsbirosâg 1902 evi V. II 292/3 sz. 
vegzese folytân 1107 kor. tdkekOve- 
teles, ennek 1900 evi Mârczius h6 
28-ik napjâtol jâro 6°/0 kamatai, 1/3% 
vâltbdij es eddig osszesen 110 kor. 
25 fillerben biroilag mâr megâlla- 
pitott koltsâgek erejeig Vojla kOz- 
sâgben JeendO eszkOzlesere 1902 'k evi 
Augusztus ho 21-dik napjânak de’eloti 
10 orâja hatâridoul kitiizetik 6s ah- 
boz a venni szâudekozok oly megye- 
gyzâssel hivatnak meg, bogy az erin- 
tett ingosâgok ezen ârverâseti az 1881 
evi LX. t.-cz. 107. 6s 108. §-a ârtel- 
mbben kbszpânz fizetes mellett a 
legtobbet igbrbnek, szuksâg eseten 
becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendb 
ingosâgokat mâsok is le es felulfog- 
liltattâk es azokra kielegitesi jogot 
nyertek volna. ezen ârveres az 1881 
bvi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek 
javâra is elrendeltetik.

Kelt Fogarason 1902 âvi ju- 
lius ho 26 ik napjân.

Gyârfâs Ferencz
615(1 — 1) kir. bir. vghjtd.

i

0 casă, ie vențare 
în Strada sf Nicolae nr 6. (dosul 

bisericei sf. Nicolae) 
din nou edificată, care constă din 
2 odăi, bucătărie, cămară, bucă
tărie de vară, pivniță, 2 maga
zine și grădină mare de 100°, 
se vinde din mână liberă.

Informații se por, lua la pro
prietarul casei tot acolo

0-C.(598)

fi -

c 
fi
$

De Închiriat
este dela 1 Octomvre st. n 1902,

&

NapoleondorI..................................19 08
Mărci imperiale germane . . . 11702'/..
London vista............................. 239.75
Paris vista.................................. 95.20
Rente austr. 4°/0 de corone . . 99 90
Note italiene.................................. 94 10

Cursul pieței Brașov.
Din 7 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94 
Arg nt român. „ 18.8' „ 18.88

$ cu cinci odăi de locuit, tbte căfră 
stradă, o b călărie, cămară, psv- 

ă niță. etc. în ........................ —
| 3 strada Caterinei nr. 17, 3
4 a props de piață.

Infuimațiuni, tot acolo, la pro
prietarul casei.

3

I Schimbare de locuință. I 
: Johann Jacab, j

Croitor și curățita* de pete
1 e e n e ț t e 

în Târgul Straelor nr. 28.

ooooo Oo-oO

mă

i'iî II... PJ JțJ Ț -
Cu diua de adi punem în circulație cea mai 

renumită și plăcută apă minerală 

eS a Țl«

provenită din isvorul ,.Bathori“ din Kăszcn-lmper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate Bir. BBela JLemgyei se espri- 
astfel:
„Isvorul din Kâszon-Imper „Repati“ 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 escelentă și merită deci de a fi de aprope apre
ciată."

Profesorul Or. SJgismwid Fîisjesz tpee:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati" s’a întrebuințat 

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

Profesorul Or. WHhehw OaraSt® se esprimă
„Apa minerală „flepati" este nu numai o apă 

de be ut, ci este tot-odată o apă vindecătdre,
neprețuit, și pote concura în ori-ee privință cu apa scumpă 
importată din Boemia, numită apă de Krondorf."

c a t a r a-

astfel;
escelentă 

d e efect

»

v. y

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

i

A?
Ml

ARTISTICE
ÎM AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE 8CIINȚĂ, 
LITERATURĂ Șl DIDACTICE 

teTJLTTTTE.

FOI PMDICE.
BILETE DE VISiTĂ 

DIFERITE FORMATE. 

programFelegahte. 
BILETE DE lOSODUi ȘI DE EDffl'Ă 

DU1-Ă DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

8

O cStră
O mandele din

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri-

Compturly Adrese^ 
Circulare, Scrisori.

vn lolă măvvmca-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fl RESTAURANTE.

PRETURI-CURW ȘI DIVERSE 
BILETE DE MOMENTARI. 
se primesc în biuroul

î
!

4

P
P8i
i
I
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Coma.ndele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergid Inului Nr. 30, eta- 

stradă. — Prețurile moderate. — Co
afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MURZȘIANU, Brașov.

Abonamente la
Graseia Transilvaniei1135

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

Tipografia A. Mureșiaun. Brașov.

iW" „Gazeta Transilvaniei^ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Erermas ^spații.


