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o seria gnrmond pe o ooldnă 
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Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani.

„gazeta" iese în flîcire fli.
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ADonamente pentru Austro-Ungarle: 
Pe un an 24 oor., pe șdaeluni 

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

Pentru România și jtrăinătate:
Pe un an 40 frnnof, pe ș6ne 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr, 

N-rii de .Duminecă 8 frenol.
8e prenumără la tdte ofi

ciale poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul țentru Brașt’
Adnimistraftunea. Piața rcare, 

TSrgul Inului Nr. 30, ewiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 oor., pe 6 luni!2 o., petrej 
luni G oorone. — Un aaerațdur 
10 bani, — Atât abcnamentele 
csLt și inHerțiuriilc sunt a sg 
plăti înainte.

Nr. 176. 1902.

Șovinism de pe amvon.
(a) Nenumărate sunt ocasiunile, 

în cari șovinismul maghiar se mani
festă în diferitele ei hipostase.

Cea mai frecuentă formă în care 
îl întâlnim este șovinismul în pressă, 
care fiilnie dă alarma de cruciadă 
contra poporelor nemaghiare, a că
ror exstirpare este proclamată ca ul
tima țintă a politicei maghiare.

Cu acest fel de șovinism ne de
prinsesem însă ca țiganul cu scân
teile și în bună parte îl puneam pe 
socotela scribilor perciunați, a căror 
profesiune este agitația nesăbuită în 
potriva naționalităților.

O altă specie de șovinism este 
șovinismul de la tribuna politică, cu 
care ne întîlnim de asemenea cțilnic 
atât în parlament, cât și în diferitele 
întruniri politice ale tuturor partide
lor din acestă țâră.

Libertatea pressei și a cuvîntu- 
lui înse fiind un punct cardinal al 
tuturor constituțiilor moderne, nu 
ne-am pută supei a. decă compatrioții 
noștri maghiari ar face numai us de 
ea și nu abus și nu ne-am supera, 
decă am pute fiice și noi cu vechiul 
adagiu latin: „Banc veniam damus- 
que petimusque vicissim“.

Dat fiind înse abuzul ce-1 fac 
mercenarii condeiului și ai cuvîntu- 
lui cu acestă libertate în pressa ad
versă și la tribuna politică adversă, 
pe când noue ne stă la spate pro
curorul, chiar și când am vrea se 
facem «s legal și constituțional de 
ea, nu ne remâne, decât se consta
tăm cu regret acest lucru și se stig- 
matisăm ca o apariție abnorma!ă 
ceea ce vedem, că se petrece pe 
acest teren.

Mai sunt înse și alte terenuri 
pe cari vedem manifestându-se șo
vinismul și cari după tote condițiu- 
nile adevăratei libertăți, ar trebui să 
fie considerate ca sanctuare și scu
tite de libertinagiul degenerat.

Acestea sunt: fotoliul ministeriu- 
lui public, catedra și amvonul.

Cine nu scie însă, că la noi și 
pe aceste terenuri s’au văfiut cres
când în belșug floricelele șovinis
mului!

Cine nu scie, că s’au găsit pro
curori, cari s’au lăsat influențați de 
curentul bolnăvicios, și de la înălți
mea scaunului, ce-1 ocupau, au pro
nunțat cuvinte adânc jignitore pen
tru compatrioții de altă limbă, cu 
tote că datoria lui era, de a-se măr
gini la stabilirea și fixarea elemen
telor de penalitate în cestiunea 
adusă la bara justiției.

Er catedrele învățământului pu
blic?

De câte-orl au fost ele profa
nate, propagându-se dela înălțimea 
lor cea mai descreerată ură de rassă ! 
Ne este încă în recentă memorie 
elucubrațiunea unui profesor, publi
cată înainte de asta cu 2—3 ani în 
anuarul unui gimnasiu de stat înfi
ințat abia de un deceniu în mijlo
cul unei populațiunl nemaghiare, cu 
scop de a îndeplini acolo o misiune 
„patriotică11. Acea elucubrațiune in
sulta direct și fără încunjur națio
nalitățile.

Credeam că a rămas nepângărit 
cel puțin amvonul.

Ne-am înșelat.
In fiiua de Sf. Stefan a. c. am 

asistat din întîmplare la un serviciu 
divin într’o biserică dintr’un orășel 
locuit, și mai ales încungiurat, de o 
populație nemaghiară, românâscă și 
săsâscă.

Sfântul Stefan a fost pentru Un
guri un rege mare, pentru-că el a 
fost acela, care i-a făcut să pără- 
sâscă legea păgânâscă și primind 
creștinismul se se facă accesibili pen
tru civihsațiunea europenescă.

Cu tot dreptul îl serbeză deci 
Ungurii pe acest rege, pentru-că în 
adevăr multă recunoscință îi dato- 
resc.

Dâr în biserica reformată din 
Ibașfalău, predicatorul festiv d-1 Ko- 
reh Endre — căci despre acesta e 

vorba — ce credeți, cum a celebrat 
memoria primului rege ungar?

Pote credeți, că a pronunțat o 
umilă rugăciune, în care se fi mul
țumit Celui de sus pentru favorurile 
de cari au fost împărtășiți Ungurii 
în atâtea sute de ani ? O rugăciune, 
în care se fi implorat ajutorul și bi
necuvântarea Atotputernicului pentru 
viitor?

Domne feresce!
D-1 Korâh Endre, șovinistul pre

dicator de la Ibașfalău, a proclamat 
de pe amvon ura de rassă, ocărind 
poporele, pe cari Ungurii le-ar fi 
primit cu generositate la sînul lor 
și cari afil ar răsplăti generositatea 
Ungurilor cu „mârșavă ingratitudine. 11

Aici în acestă țeră, spunea d-1 
Koreh, totul trebue să devină ma
ghiar și cuvinte de anatemă și de 
amenințare a aruncat asupra ace
lora, cari se vor opune procesului 
de asimilație.

Am rămas înmărmuriți, văfiând 
pănă unde a pătruns boia șovinis
mului, urcând chiar treptele amvo
nului, de unde ar trebui să se pro- 
povăduâscă iubirea și pacea, con
form frumoselor precepte cuprinse 
în evanghelia lui Christos.

Nu bunoscem pe d-1 Korâh En
dre, dâr credem, că nu este primul 
seu debut pe terenul șovinismului, 
deore-ce organul național săsesc din 
Sibiiu, reproducând entrefilet-ul nos
tru de mai deunăfil relativ la pre
dica sa, îl caracterisâză cu urinăto- 
rele cuvinte: „Unsere Leser kennen 
den jungen Streber zur &eniige“.

Nu putem sci momentan nici 
aceea, dâcă avem de a face cu un 
fapt isolat, ori că tot de spiritul lui 
Koreh sunt animați toți predicatorii 
„evangheliei reformate11.

In tot cașul predica dela Sf. 
Ștefan, pronunțață în biserica refor
mată din Ibașfalău, portă mai mult 
caracterele distinctive ale psychopa- 
tologiei, de cât ale evangheliei.

Limba maghiară in școlele nos- 
tre. In numărul seu dela 23 August a. n. 
„Libertatea11 din Orăștie face o gravă, des
tăinuire. Consistorul gr. or. român din Arad 
a dat dilele trecute un circular cătră toți 
învățătorii diecesei, în care îi învită, ca 
împărțirea ârelor de predare pentru anul 
școlar 1902/1903. s’o arangeze așa, încât 
17 din suma totală a orelor pe septemână 
se se întrebuințeze pentru predarea în limba 
maghiară. — Decă destăinuirea numitului 
fiiar corespunde adevărului, atunci — su
punerea consistoriului din Arad la Ucazurile 
ministrului Wlassics constitue un fapt din 
cele mai triste. Er decă ne gândim, că 
pentru procederea uniformă consistoriul 
din Arad se va fi pus în înțelegere cu 
consistoriile din Sibiiu și Caransebeș și nu
mai în urma acesta va fi dat cercularul 
din cestiune, inima fie-cărui dintre noi tre
bue să se strîngă de durere în fața acestui 
act de supunere fără protest și fără o mani
festare a întregei. biserice contra ordinu
lui despotic și ilegal al ministrului. Spe
răm, că o cuvenită lămurire se va da în 
curând din partea autorităților superiore 
școlare, căci e vorba, ca învățământul nos
tru primar confesional să fie mai bine de 
jumătate maghiarisat.

Maghiarisarea Rutenilor. Pressa 
maghiară cântă imnuri de laudă episco
pului gr. cat. ruten Firczak din Muncaciu. 
In urma ucazului ministrului Wlassics pri
vitor la predarea limbei maghiare în șc<5- 
lele primare, Firczak a adresat preoțimei 
rurale din nefericita lui diecesă o pasto
rală, în care pune la inima preoților, ca 
conducători spirituali ai poporului și ca 
directori școlari, să-și dea totă silința, „ca 
populația rutenă să-și însușăscă cât mai 
fundamental limba maghiară, pentru-ca și 
în limbă să înțelăgă pe fratele său, pe 
Maghiar, cu care în sentimente pururea a 
fost una“.—Nu-i modru, episcopul Firczak 
aspiră la vr’un titlu de „baron11, seu la 
ceva mai mare, de s’a dat cu totul pe 
partea maghiarisatorilor, punendu-se însuși 
în fruntea acestora și îndemnând pe cre
dincioșii săi să-și lapede limba, adecă ca
racterul național. Tristă decadență.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Cum a dejucat Eliade cabala 
rusescă.1)

/Fragment din Issahar, Anexa 10, p. 89 100).

Regulamentul organic se pusese în 
aplicare sub' guvernul lui Kisseleff. în 
1831 în Muntenia, și 1832 în Moldova. 
Insă interesul politicei rusesc! cerea, ca 
el să nu fie cunoscut publicului, din ca
usa articolului, care răpia autonomia țării 
și care fusese adaus în ascuns, după vo
tarea regulamentului de cameră. Pentru 
aceea lui Eliade, ca editor, i-se impune 
prin contract, ca se dea guvernului 300 
de esemplare, er restul să le țină închise 
un an, și decă la împlinirea acestui ter
men nu i-se va da voie spre a le publica, 
să i-le cumpere guvernul.

„Bine!u cugetă în sine Eliade, care 
își făcuse planul de a dejuca cabala ru- 
sescă; și dise postelnicului: — Eu, ca

*) Din conferența „loan Eliade Rădulescu" ți
nută la 20 Ianuarie 1902 la teatrul Național din 
Craiova, de M. Sti-ajan. 

editor, cu 300 de esemplare, cari le voiii 
da gratis guvernului,, cumpăr manuscrisul 
și pot tipări câte esemplare voesc. Și, 
fiind-că acestă carte, ca lege a țării, e 
trebuitore tuturor, decă voiu tipări peste 
300, încă 100 de mii de esemplare și, 
decă după un an nu mi-se va da voie să 
le public, socotind câte un galbeD esem- 
plarul; guvernul îmi va răspunde 100 de 
mii de galbeni și-și va lua cărțile. — 
Cum? — dise postelnicul; mai spune 
odată, că ne pricep bine.

Eliade repetă cele dise, adăogând, 
că prin acesta nu va eși din cuprinsul 
contractului.

— O bată-te să te bată, — răspunse 
postelnicul, punendu-i manile |pe umeri. 
Etă mijlocul de a-ți face stare. Fiind-că 
mi-o spui formal, așteptă să raportez și-ți 
voiu aduce răspunsul, cum să adaugi 
acestă clausă.

Generalul Kisseleff, când fu întrebat 
de postelnicul în acestă privință, — „omul 
acesta — dise, — este seu prea onest, 
seu prea nerod11.

Onest eram, — adaugă Eliade, — 
cât pentru cele ce erau ale patriei mele; 

er cât pentru scopurile Rusiei, nerodia 
mea a costat’o mult.

Generalul hotărî clausa contractului 
astfel, ca la întâmplare de a nu i-se da 
voie să publice regulamentul, guvernul 
se-i cumpere numai 2000 de esemplare.

Se semnă astfel contractul de tipă
rire și, în curs de un an, tipărindu-se re
gulamentul, se deteră guvernului 300 de 
esemplare spre a se împărți autorităților. 
După un an dela tipărire nedându-se voie 
de a-se publica restul, guvernul ridică și 
închise ■ în archivă 2000 de esemplare, 
respundend editorului 2000 de galbinl. — 
Lui Eliade însă îi mai rămaseră 1500 de 
esemplare, cu cari își propusese a para- 
lisa planul inimicilor și pe cari le ținu as
cunse pănă la retragerea Muscalilor din 
țeră. „Pentru-că, — adaugă Eliade, — eu 
a-și fi fost în adevăr un nerod, decă a-și 
fi tipărit numai 2000 de esemplare, când 
contractul nu mă mărginea câte se tipă
resc, ci numai îndatora guvernul, câte să 
cumpere".

După urcarea pe tron a lui A. Ghica 
la 1834, Eliade se duse la ministrul de in
terne, M. Ghica, fratele domnitorului, și-i 

atrase atențiunea asupra anomaliei de a 
nu se fi publicat încă legea, după care 
se guverna țera de doi ani, îi arăta în
voirea sa cu guvernul Kisseleff, că el 
are încă disponibile 1500 de esemplare. 
II rogă să dea ordin autorităților, ca să 
facă cunoscut celor ce ar dori să-și pro
cure regulamentul, care se va depune 
prin județe, pe la profesori și alte per- 
sone.

Și așa în scurt timp se împărțiră 
cele 1500 de esemplare amatorilor fără 
mijloce, chiar gratis.

La 1836 [I. Ghica și A. D. Xenopol 
pun acestă dată la 1838], venise timpul, 
ca Rusia se culegă fructul politicei sale. 
Consulul ceru domnului, să propună adu
nării generale spre revisuire regulamen
tul organic, în care să se încorporeze și 
legile făcute de la votarea lui pănă atunci 
Acum era să iasă la lumină și articolul 
secret, care decă s’ar fi publicat sub gu
vernul rusesc, i-ar fi deochiat politica.

Membrii comisiunii alese de adunare 
spre a cerceta regulamentul, erau: Ștefan 
Bălăceanul, Em. Băleanul, I. Câmpeanul, 
I. Ottetelișanul, Gr. Cantacuzino, I. Russet,
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Cestiunea confirmării lui Man- 
gra. Diarele unguresc! publică următorea 
scire: „Fiiggellenseg* din Arad scrie, că 
secretarul din ministerial de culte Mihail 
Zsilinszky, a făcut o declarație intere
santă în Bekes-Csaba în afacerea Mangra. 
Zsilinszky luând parte la o festivitate de 
gimnastică, a convorbit c’un bărbat frun
taș aradan despre scaunul episcopesc din 
Arad. Secretarul de stat a declarat, că 
ministrul de culte și instrucțiune publică 
Wlassics consideră alegerea de episcop a 
lui Mangra de afacere de naționalitate și 
tocmai din causa acesta nu se amestecă 
în aceea, că ce fel de propunere va în- 
nainta guvernul coronei în cestiunea con
firmării. Sortea episcopiei lui Mangra — 
continuă secretarul — stă esclusiv în ma
nile lui Coloman Szell. Szell, ca ministru 
de interne, a intervenit și trateză afacerea 
ca afacere de naționalitate. Secretarul de 
stat nu crede, ca decisiunea se se întâm
ple de-ocamdată, fiind-eă pactul ocupă tot 
timpul ministrului președinte.

Porta solicită acțiunea puterilor. 
Din Gonstantinopol se telegrafeză, că porta 
otomană pregătesoe o nouă notă circulară 
cătră cabinetele marilor puteri europene 
în cestiunea agitațiunilor sedițiose din Bal
cani. De astă dată nu e vorba numai de 
propaganda revoluționară a Bulgarilor, ci 
în deosebi de spiritul iredentist, ce în tim
pul din urmă s’a accentuat în elementul 
albanez. Porta va cere, ca puterile în acțiu
nea lor diplomatică să ia în comun o de- 
cisiune cu privirea la agitațiunea preten
dentului Aladro Kastrioti.

Pe când porta vre să facă acesta și 
mai vie, ca prin intervenția puterilor se 
introducă reforme în Macedonia, aducând 
lucrul acesta la cunoscința populațiunei 
Macedoniei printr’un manifest, din Sofia se 
anunță că colonelul în retragere bulgar Zan- 
cow șeful revoluționarilor macedoneni, a dat 
un contra-manifest. EI invită pe Bulgari 
să nu șovăescă și se lupte la infinit pentru 
„sfânta causă“.

„încă, nu-i gata".,.
Diarele din monarchie, mai ales însă 

cele din Budapesta, vestiseră dilele tre
cute, că pactul austro-ungar e gata și că 
n’au mai rămas, decât cestiunî bagatele 
asupra cărora încă se va face o învoială.

Scirea acesta o desminte acum în
suși ministru-president Coloman Szell. In- 
tr’o convorbire, ce a avut’o cu corespon
dentul unui diar, Coloman Szell a decla
rat următdrele:

— „D-v<5stră scrieți, că pactul e gata. 
Așa-i, că vedi acum și d-ta, că pactul încă 
nu-i gata. Am conferit ore și dile întregi 
și n'am putut isprăvi încă, er d-vostră ves
tiți, că e gata pactul. Nu e gata încă. 
Acesta, vă rog, s’o luați spre sciință44.

și I. Filipescu. Der să lăsam cuvântul lui 
Eliade.

Cu toți acești membrii eram în re- 
lațiuni intime încă dela societatea filar
monică. In prima sără după numirea lor, 
ne adunarăm cu toții la d. I. Câmpinea- 
nul. Acolo le disei: Domnilor, în cerce
tarea ce veți face, veți afla în originalul 
regulamentului subsemnat de 190 membri 
ai adunării de revisie, veți afla un arti
col, care dice, că de astătji înainte ori ce 
legiuire se va face de corpul legislativ 
al țării, să nu mai aibă putere de lege, 
pănă ce nu o va încuviința curtea pro- 
tectore, și întări curtea suzerană. Cu acest 
articol, sub protecția binefăcătore a Ru
siei, suntem mai rău, decât în dilele lui 
Caragea, când țera din autonomia sa își 
da singură legi și nu mai întreba pe ni
meni.

— Nu se pote, răspunseră cei mai 
multi din cei adunați. Noi am fost mem
bri și în adunarea de revisie a regula
mentului, și un asemenea articol nici nu 
s’a dat în desbatere.

— S’a adaus însă pe urmă, disei eu, 
după ce s’a subsemnat regulamentul de 
d-vostră.

Cumcă pactul nu e gata încă, reiese 
lămurit din cele ce se publică în diare 
privitor da tratările, ce au avut loc Sâm
bătă în Viena. Miniștri austriac! și un
gari au avut Sâmbătă o conferență, care 
a durat — c’o întrerupere de două ore — 
dela 9 ore dimineța pănă la 8 ore sera. 
La desbatere au luat parte cei doi miniș
tri president, miniștri de comerciu și de 
finanțe.

Oficiosul „Budapesti Tudosito^ e in
format, că s’a dobândit o învoială asupra 
mai multor puncte însemnate, er cu pri
vire la alte puncte s’a obținut o apropiere, 
însă cu privire la numărose puncte esistă 
încă diferențe mari, așa încât asupra aces
tora tratările vor trebui să urmeze. Trată
rile vor urma în Budapesta. Miniștri un
gari au părăsit alaltăeri sera Viena.

In urma declarației, ce a făcut’o Co
loman Szell, organele pressei oposițio- 
nale maghiare someză pe ministrul pre
ședinte ungar se facă a-se întinde trată
rile asupra „întregului complex" al pac
tului, căci Ungaria vre să scie, câte jertfe 
va aduce pentru acest pact la singurati
cele posiții. Dâcă Coloman Szell — die 
foile amintite — voesce să facă un pact 
drept și echitabil, să elimineze din el tote 
elementele umilitdre și păgubitdre, cari 
s’au grămădit în vechiul pact, în urma nai
vității și nesciinței guvernelor unguresc!.

Stările din România in lumină 
evreescă.

ț)iarul „Jiidisches Volksblatt" din Viena 
publică 1 următorea corespondență originală din 
Bucurase.!:

„Cu totă recolta cea bună, situația 
economică a țării nu e de loc așa splen
didă, cum le place rapărtelor oficiale a 
o zugrăvi. Prin legislația dușmăndsă față 
cu străinii este împedecată înflorirea in
dustriei, er fără industrie, agricultorul nu 
găsesce piață pentru productele sale. 
Clasa domnitdre n’are nici atragere pen
tru muncă, nici capital. Căci adevăratul 
civis roinanicus nu cunosce, decât o sin
gură țintă, de a ajunge cât mai curând la 
un post gras în serviciul statului, fie ca 
civil, fie ca militar. Acestă gdnă după 
carierele ușdre și strălucite, s’a generalisat 
în totă țera, și fiul țăranului și al cetățe- 
nului bogat este educat în acest spirit, el 
nu vre să urmeze cariera cinstită a tată
lui său, ci vre se între în serviciul statu
lui. Acestă îmbulzelă la serviciile publice 
pe de-o parte, er pe de alta împrejurarea, 
că de câte ori se schimbă regimul, tot- 
deuna rămân pe drumuri o mulțime de 
funcționari, produce o sumedenie de exis
tențe catilinare, demagogi de cea mai rea 
specie, cari infecteză atmosfera politică. 
Aceștia sunt agitatorii cei mai înverșu
nați contra „streinilor44, cari ar pute even-

— Nu se pote.
— Eu die, că se pote, pentru-că s’a 

făcut.
— Ștefan Bălăceanul, — propuseră 

câți-va, — a fost unul din secretarii adu
nării de revisie, el cată se scie una ca 
acesta mai bine. Aidem cu toții la densul 
să-l întrebăm. .. . ■ j. ■ . i

Ne duserăm cu toții la St. Bălăcea
nul, ce locuia aprdpe de- d. Câmpeanul.

— Audi ce dice Heliade, — îl în
trebară câți-va: cunosc! dumneta în regu
lament un asemenea articol, care se ne 
ștergă din ochi autonomia?

— Nu, răspunse Bălăceanul, — și 
nici nu pote exista.

— Dumneavostră sunteți membrii 
comisiunei, disei eu, și vă asigur, că veți 
da peste articolul acesta. Atunci ce cu
getați să faceți ?

— Pănă nu-1 voifl vede cu ochii, 
nu pot crede, adause cu gravitate St. 
Bălăceanul.

— Nu putem decide nimic astă seră 
adaoseră ceilalți; mai târdiu, vădând și 
făcând.

(Va urma.) 

tual să le ia pânea din gură, aceștia sunt 
vecinicii răsvrătitori contra Evreilor, a că
ror muncă liniștită le este un spin în 
ochi. Ei se avântă la conducere, pe când 
adevăratul popor român se retrage și este 
terorisat".

Corespondentul diarului evreesc re
produce nisce pretinse declarațiuni ale 
d-lui P. Carp, care ar fi dis:

„Este indiferent, decă România s’a 
atașat seu nu la politica triplei alianțe, 
dedre-ce acesta fiind o alianță negativă, 
alipirea României la acestă alianță nu pote 
să aibă, decât efecte negative. Putem ave 
convingerea, ar fi urmat d-1 Carp, că în 
convenția triplei alianțe nu este prevădut 
nici un cas concret, în care ar urma coo
perația puterilor din tripla alianță, din 
contră convenția a stipulat numai în ge
neral, că decă una din aceste puteri ar fi 
atacată, cele-lalte două se fie obligate a 
o sprijini. Tot o importanță negativă ar 
ave și dubla alianță, așa că Franța e pa- 
ralisată atât prin tripla, cât și prin dubla 
alianță. Intre asemenea împrejurări nici 
nu pote fi vorba în sens practic de ideia 
de revanș a Franței. Aceleași efecte le-ar 
ave și acordul între Austro-Ungaria și 
Rusia relativ la politica din Balcani, de 
6re-ce fără învoirea Rusiei este imposibilă 
o schimbare a statului quo. Decă de esem- 
plu mișcarea din Macedonia ar duce la o 
revoltă, atunci cele două puteri ar însăr
cina pe Turcia cu restabilirea ordinei.

Trecând asupra României, d-1 Carp 
ar fi constatat, că noua lege a meseriași
lor, al cărei regulament acum se elabo- 
râză, nici-odată nu se va aplica și ar fi ac
centuat, că ura contra străinilor nu cores
punde nici problemelor civilisatorice ale 
țării, nici intereselor sale economice. Eu 
am enunțat-o acesta, ar fi <jis d-1 Carp, 
fără reservă și în cameră. Este mare în
trebare, continuă d-1 Carp, decă sistemul 
de economii introdus de Sturdza se va 
pută menține pentru durată. Budgetul 
stabilit de Sturdza face 218 milione lei, 
pe când budgetul, pe care îl stabilise 
Carp, când era ministru-președinte era de 
227 milione. Un guvern nu pote eși cu 
socotelile sale numai prin economii. Pen
tru stingerea împrumutului de 175 mi- 
lione, scadent peste doi ani, va trebui să 
se facă un nou împrumut și cu cât se va 
face acesta mai curând, cu atât mai fa
vorabil va fi. Probabil, că tratările în 
acestă privință se vor începe la tomnă. 
Cheltuielile de vr’o 15 milidne lei, nece
sare pentru procurarea de tunuri cu tir 
repede, se vor pute acoperi din prisosurile 
anilor viitori. Recolta bună din anul acesta 
va influința favorabil asupra situației fi
nanciare a țării, deși recolta porumbului 
lasă mult de dorit.

Remaniarea ministeriului nu a pro
dus nici o schimbare, continuă corespon
dentul. Cea mai mare grije a guvernului 
o formeză nervus rerum, er bărbații în
frăți în ministerii sunt chemați a-1 sprijini 
pe d-1 Sturdza în punctul acesta. Mari 
speranțe nutresce d-1 Sturdza față cu 
noul ministru de finanțe d-1 Costinescu, 
fostul director al băncii generale. Der 
este sciut, că acest domn a fost tot-deuna 
mare dușman străinilor și un înverșunat 
antisemit, așa că în privința-acesta de la 
el nu ne putem aștepta nici la un bine. 
Nici intrarea în cabinet a lui Pallade nu 
însemneză nici un pas spre îndreptare, er 
numirea lui Stătescu la ministeriul justi
ției este -echivalentă cu un regres în jus
tiția română. Marele cabinet liberal așa- 
der, despre care visa d-1 Sturdza, plu- 
tesce tot în apele vechi ale dușmăniei 
față cu tot ce ar corăspunde unui pro
gram cu adevărat liberal și nu ofere 
nici o garanție, pentru îndreptarea stărilor 
în România".

*
Tot clișeul vechili și cunoscut al co

respondenților evrei, cari ar dori ca libe
ralismul în România se fie interpretat în 
sensul, cum îl vădurăm aplicat în țările 
din apus în jumătatea a doua a secolului 
trecut. Acel liberalism însă, se scie, că a 
început să-și piardă însemnătatea chiar și 

în țările, unde s’a zămislit, pentru-că a 
fost prea de tot falsificat prin cultivarea 
intereselor jidovesc!.

—II I llll

i
Victor Mihalyi de Apșa, metropo- 

litul de Alba-Iulia, în numele seu și al 
fraților: Petru, deputat dietal, loan, proto- 
fisc al comitatului Maramureș, precum și 
al familiilor acelora, cu inima plină de du
rere dă de scire, cumcă sora lor

Ileana Mihalyi de Apșa,
văduvă Antonin Vârady de Kassa, 

în urma unei bole îndelungate, adi Dumi
necă la 9 ore din di, împărtășită cu ss. 
sacramente, a adormit în Domnul în etate 
de 67 ani. Osemintele i-se vor astruca în 
cimiteriul gr. cat. din Blașitl, Marți în 
26 (13) August 1902 la 3 <5re din di.

Blașiu, la 24 (11) August 1902.
Fie-i țărîna ușoră și pomenirea-i bine

cuvântată 1SOIRILE D1LE1.
12 (25) August.

Esceiența Sa Dr. Victor Mihalyi, 
archiepiscopul și metropolitul din Blașiu, 
a suferit o durerosă lovitură prin pier
derea iubitei sale surori Ileana Mihalyi de 
Apșa, văduvă Varadi de Kassa, care a 
răposat eri, Duminecă, în Blașiu. — Ne 
asociem din inimă doliului Escelenței 
Sale și adresăm sincere condolențe ilus
trei familii Mihalyi de Apșa.

DefraudărI în Timișora. Foile un
guresc! publică următorea scire: Procu
rorul comitatului Timiș, Dr. Constantin 
Sturdza fusese tras în cercetare discipli
nară pentru dre-cari neorândueli. D-1 
Sturdza, a făcut recurs la comitetul admi
nistrativ contra acestei cercetări, care 
după părerea sa a fost nedreptă. In re
cursul seu d-1 Sturdza a relevat nisce lu
cruri, cari vor provoca sensație în totă 
țera. El spune, că timp de 15 ani a avut 
ocasiune a studia manipulația banilor or
fanilor și a descoperit cele mai mari neo
rândueli. La 1899 a fost însărcinat cu stu- 
diarea bilanțului de la cassa orfanilor și 
în raportul, ce l’a presentat viceșpanului 
în privința acâsta, a constatat, că din 
fondurile orfanilor lipsesc doue milione 
cordne. Raportul acesta a provocat mare 
consternație. Fișpanul a numit o comisiune 
de anchetă. Comisiunea a verificat cele 
descoperite de d-1 Sturdza, însă la inter
venția fișpanului afacerea s’a făcut mu
șama. In urma recursului d-lui Sturdza 
însă afacerea va veni erăși la ordinea 
diloi.

Mișcarea economică în România. 
Consulatul austro-ungar diu Bucuresci în 
raportul seu de pe luna Iulie raporteză, 
că în Bucuresci s’a înființat o nouă socie
tate pe acții sub numele „Societatea co
mercială română44 cu un capital de 100,000 
lei, care seva ocupa cu diferite întreprinderi 
comerciale, ca exploatarea de păduri, mine 
și petrol.

Același consulat raporteză, că nisce 
capitaliști germani au înființat în Valea 
Oălugărescă o fabrică de chimicalii cu un 
capital provisor de 400,000 lei. Fabrica 
își va începe lucrările în Septemvrie și va 
fabrica de-ocamdată fosfor. Decă acestă 
fabrică va pute susține concurența, dice 
raportul consulatului, atunci importul din 
Austro-Ungaria, care la 1900 a fost de 
2,296,938 chilograme, va înceta cu desă- 
vîrșire.

Emigrările jidovilor din România. 
Sub titlul acesta diarul „N. Fr. Pr.44 din 
Viena publică o corespondență din Bu
curesci, în care corespondentul se plânge 
de persecuții și șicane. Revisorul școlar 
Mustața din Iași ar fi închis peste 50 de 
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școli jidovesc! sub „pretext11, că instrucția 
nu se face conform programului statului. 
Guvernul pune taxe peste taxe pentru 
elevii evrei și multe alte persecuții se 
dice, că ar fi suferind „sermanii" jidovi. 
Dintre „miile11 de cașuri, corespondentul 
citeză cașul lui Abraham Goldmann din 
Iicila (Dobrogea), care ar fi servit 4 ani 
de dile în armata română și își îndeplinea 
tote datoriile față cu statul, și totuși a 
fost silit să-și vîndă proprietatea de pă
mânt, ce o avea în numita comună și să 
ia lumea în cap. — „N. Fr. Pr.“ publică 
acestă corespondența pe pagina întâi a 
ediției de sera din 23 August.

Principele moștenitor al Germa
niei, fiind invitat de Majestatea Sa mo- 
narchul nostru, va asista la manevrele 
armatei austro-ungare. Principele va sosi 
la 10 Septemvrie în Sasvar (Ungaria) și 
va sta pănă în sera dilei de 16 Septem
vrie. Probabil, că principele profitând de 
ocasie, va face o visită și Curții regale 
române la Sinaia.

Representanța comunală a orașului 
Brașov este convocată în adunare gene
rală pe Mercur! în 27, eventual Joi în 28 
August st. n. la ărele 3 p. m. în sala din 
casa sfatului. La ordinea dilei sunt 23 
puncte.

Atentatul din Charkow. „Nene 
Preie Presse“ scrie : Privitor la atentatul 
în contra guvernatorului din Charkow, 
prințul Obolenski, )se anunță, că un ma
nifest al societății secrete „Boyewaia Or- 
ganisatzia („Organisarea luptei11) declară, 
că Obolenski a omorît prin lovituri de 
cnut șepte-deci de persdne. Toți funcțio
narii, cari l’au ajutat la acesta sunt con
siderați ca complici ai săi și vor fi pedep
siți ca atari. Se dice că Obolenski n’a 
scăpat de morte, decât mulțumită unei 
haine ce o purta și prin care glonțul pă
trunde eu anevoie. Starea șefului poliției 
din Charkow, Bessonow, nu s’a înrăutățit. 
Glonțul i-a pătruns în genunchi și pare 
a-i.fi distrus acolo un nerv puternic. Arma 
de care s’a servit atentatorul, a fost un 
■revolver nichelat, cu dece focuri. Se speră, 
■că proiectilul n’a fost otrăvit.

Apel. In 3 August la 5 ore după 
•amiadî s’a deslănțuit asupra comunei 
■nostre Bikis, districtul Năsăudului, o tem- 
.pestate cu ghiață de mărimea alunelor și 
a ouălor de găină, care a durat 11 mi
nute. Intrega recoltă este nimicită; cucu- 
•ruzele le-a culcat la pământ și ghiața le-a 
sdrobit cu totul, asemenea holdele și ier
burile, încât nu este cu putință nici a-le 
•cosi. Astă calamitate nu a fost destulă, 
■căci în 9 August după amiadi altă fur
tună cu vent a împrăsciat fenațele strînse, 
încât bieții dmeni au rămas fără nimica, 
■și mulți sunt și vor fi siliți a lua lumea 
în cap. Suntem siliți deci a apela la aju
torul dmenilor îndurători, rugându i a 
deschide o listă de contribuiri și ajutărele 
•ce s’ar stringe a-le trimite la adresa sub
scrisului, care după primire se vor pu
blica cu mulțămită. — Bikis, în 15 August 
1902. Cu stimă: Damian Popp preot local.

Restrîiigerea manevrelor bulgare. 
Diarul -„Neues Wiener Tagblatt“ află din 
Sofia, că Bulgaria voia cu ocasia serbă
rilor de la pasul Șipka, unde s’a ridicat o 
biserică în memoria Țarului liberator, să 
mobileze, pentru încercare, o jumătate 
din armată, chiemând tote reservele, însă 
Turcia a declarat, că decă manevrele bul
gare ar lua astfel de proporțiuni, ea ar fi 
■obligată se ia măsuri militare la hotare. 
'Pentru asta manevrele de la Șipka au 
rfost restrînse.

Victima radei oi* Rontgen. Tribu
nalul din Hannovera a judecat filele a- 
cestea o afacere unică în felul său. Acu- 
satul era un distins medic cu numele Dr. 
Schtirmeyer, specialist în bole de femei. 
O damă itînără căreia îi crescea barbă, a 
consultat pe >medic, că ce ar trebui făcut, 
ca său dispară perii de pe față. Medicul 
a îndepărtat perii cu razele Rontgen, însă 
în urma acestei operații s’au produs nisce 
jpete pe obraz, .cari s’au prefăcut în răni, 

diformând fața frumosei dame. Tribunalul 
l’a condamnat pe medic la o amendă de 
300 mărci.

Urîțenia dmenilor mari. Un pro
fesor al universității din Paris a terminat 
de curând pentru usul său personal o lu
crare interesantă. El a notat semnele de 
degenerescență fisică a scriitorilor celebri. 
Resultă din acest studiu, că natura nu-șl 
risipea altă-dată darurile pentru omeni de 
litere, autorul constatând, că aprope toți 
literații — mai ales cei de origine engleză 
— erau atinși de o infirmitate ore-care- 
Shakespeare șchiopăta de piciorul stâng. 
Byron era șchiop de piciorul drept. Milion 
era orb. Pope era cocoșat. Swift, autorul 
călătoriilor lui Gulliver, era diform. Ce
lebrii istorici Hume și Gibbon erau de o 
corpolență fenomenală. Gel din urmă avea 
nasul atât de lung și obrajii atât de um- 
flațî, încât d-na Deffant, care era orbă, pi- 
păindu-i odată figura — ceea-ce făcea tu
turor visitatorilor, cari îi erau presintați 
pentru prima oră — scose un strigăt de 
grdză, credându-se victima unei mistificații. 
Cu tote acestea, ni-se pare, că aceste ca
ractere fisice așa dise particulare litera- 
raților, nu ajung spre a proba urîțenia 
marilor scriitori.

Tinerimea română din Zârnesci 
invită la representația teatrală împreunată 
cu dans, ce se va ține Joi, în 15 {28) 
August 1902, în sala cea mare a hotelului 
comunal din loc. începutul la orele 7'/2 
sera. Prețul de intrare: la bunăvoința 
P. T. public. Venitul curat este destinat 
pentru biblioteca șcdlei. Ofertele niarini- 
mdse se primesc cu mulțămită și se vor 
publica.

Programul: 1) „Surugiul" monolog 
comic, de Vasilie Alexandri. 2) Teatru: 
„Un om buclucaș11 comedie într’un act, 
de Michel și Labiche, localisată de d-na 
M. Baiulescu. După producțiune urmeză 
dans.

Un concert urmat de dans va aran- 
gea tinerimea română din Pecica-română la 
15/28 Aug. (Sf. Maria mare) în sala asilului 
de băieți. Prețul de întrare: Locul 12 cor. 
40 fii. Locul II 1 cor. 60 fii. Loc de stat 
1 cor. Comitetul arangiator: Aureliu No
vac, președinte. Octavian Tămășdan, se
cretar. loan Ardelean. Petru Russu, loan 
Sfăt, Virgil Ciaclan, Alexandru Roja, Ste
fan Tămășdan jun. Începutul la 8 ore 
sera. Venitul curat, pentru scop filantropic. 
Oontribuirile se primesc cu mulțămită și 
se vor publica.

Programa: 1) „Corona cufundată", 
de Bonicke, eșec, de corul bărbătesc. 2) 
„Doina", poesie de G. Coșbuc, deci. Ioan 
Sfăt. 3) „Reminiscences de Lucia diLam- 
nermoor", F. Liszt, eșec, la pian prin 
d-șora Olgița Gerich. 4) „Somnorose pă
sărele", eșec, corul bărbătesc. 5),„Nă- 
rodul și neguțătorul" dialog de A. Pan, 
deci, de L. Igrișan și A. Roja. 6) „IX-mo 
concerto", de 0. Beriot, eșec, prin violină 
de V. Ciaclan. 7) „Noua călugăriță" de 
*** corul bărbătesc. 8) Phantasie „Ballet", 
de C. Beriot eșec, prin violină de Virgil Cia
clan, acom. la pian Olgița Gerich. „Ser- 
boica", de I. Vidu, eșec, de corul bărbătesc.

Rectificare. In rubrica „Literatură" 
din numărul de Duminecă, în apreciarea 
valorosei cărți a d-lui canonic metropolitan 
Dr. Augustin Bunea „Episcopii Petru Paul 
Aron și Dionisie Novacovici" s’a strecurat 
o erdre, punendu-se prețul pentru România 
10 lei, în loc de 5 lei.

Villa Kertscli Atragem atențiunea 
publicului, care petrece în vilegiatură la 
Brașov, asupra vilei Kertscli. situată lângă 
palatul de justiție, unde se află odăi aran- 
giate cu tot comfortul, er în parterre res
taurant cu grădină.

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

Bespărțementul „Zernesci“ al 
Asociațiunei.

Onorată Redacț-iune /
Voind a reveni asupra cestiunei des

părțământului „Zârnesci" al „Asociațiu- 
nei" sulevată în corespondența din nr 
172 n. c. al diarului d-vostră, permi- 
teți-mi Vă rog,' a face unele reflec- 

siuni asupra unui punct al corespondenței 
și a mă pronunța în general asupra sorții 
amintitului despărțământ.

Din corespondența amintită reiese 
limpede, că fostul despărțământ II (Bran) 
cu centrul în comuna Zârnesci, a prospe
rat și s’a ridicat Ia reputația de care se 
bucura pe acel timp, numai cu concursul 
comunelor brănene. Aserțiunea, că fără 
participarea acelora, sdrtea despărțămân
tului ar fi fost aceea în care se găsesce 
de facto astădi, nu mi-se pare basată. Din 
contră, motivele aduse în discuția diaris- 
tică pe acel timp se susțin și astădi, pe 
basa rapdrtelor anuale publicate de diri- 
gentul despărțământului în organul de 
publicitate al „Asociațiunei".

Prin acesta însă nu voesc a acusa 
de indolență inteligența de pe acel timp 
a comunelor brănene, der nici nu voesc 
a lua în apărare isprăvurile inteliginței de 
astădi din comuna Zârnesci, pentru-că 
cine cundsce în de-ajuns starea socială din 
comunele brănene și aceea din comuna 
Zârnesci, ușor pote afla motivul indiferen
tismului, ce a esistat și esistă și astădi 
între aceste două grupări de inteligență.

Acest indiferentism nu pot dice, că 
provine din vre-o pornire răutăcidsă, ci 
din causa situațiunei topografice a comu
nelor brănene, precum și din causa egois
mului prea pronunțat, ce stăpânesce inte
ligența din Zârnesci.

Bine a făcut inteligența din comu
nele brănene, că s’a grupat în jurul unui 
centru de activitate deosebit și mai firesc, 
și e afară de ori-ce îndoielă, că resulta- 
tele practice vor fi neasămănat mai îm
bucură tore.

Ceea-ce privesce siîrtea despărțămân
tului „Zârnesci" cu cele 4 comune măr
ginașe, corespondentul descrie numai tris
tul adevăr.

- Domnul advocat Nicolau Garoiîî, fos
tul director al despărțământului, care prin 
posiția sa socială, prin tactul și energia 
ce tot-deuna l’a caracterisat, ridicase des
părțământul nostru la frumosul renume, 
la care pote nu se ridicase nici unul din 
despărțăminte, seim că a demisionat. Cu 
regret am fost luat scire la timpul său 
despre demisiunea d-sale din acest post 
onorific de director, post pe care cu atâta 
demnitate îl purtase.

Motivele de dimisionare ale d-lui 
Nicolau Garoiu — pe cari nu vrâu să le 
înșir aici — pentru persona d-sale sunt 
destul de grave, și cred, că are dreptate, 
der despărțământul, causa comună, care 
sufere pagube necalculabile, — nu portă 
nici o vină. In respectul acesta, decă de
misia d-lui advocat Nicolau Garoiu este 
irevocabilă și decă d-1 Dr. lancu Meți- 
anu nu șl-a oferit încă binevoitorul con
curs la începerea activității despărțămân
tului după o stagnare de 3 ani de dile, 
pe acestă cale este rugat a interveni 
pentru convocarea comitetului despărță
mântului. care va ave chemarea a-se con
stitui de nou, a alege de director pe în
suși d-1 Dr. I. Mețianu și astfel a se pune 
capăt unor stări regretabile.

V.

Convocare.
Comitetul despărț&mentului „Făgăraș* 

al „Asociațiuniî" pentru literatura rom. și 
cultura poporului rom., prin acesta convocă 
adunarea generală cercuală pre 31 August 
st. n. 1902 în Arpașul inferior și invită 
cu t.otă onorea pe toți membrii și spriji
nitorii Asociațiunei.

Program: 1. Participare în corpore 
la serviciul divin. 2. Deschiderea adunărei 
prin director. 3.Raportul comitetului des
pre activitatea despărțământului, ptiu se
cretar. 4. Raportul cassarului. 5. Esmite- 
rea comisiunilor pentru censurarea rapor- 
telor și încassarea taxelor dela membrii 
vechi și înscrierea de membrii noi. 6. Ra- 
portele comisiunilor. 7. Disertațiuni, cari 
vor fi a se presenta presidiului cu 2 dile 
mai înainte spre censurare. 8. Eventuale 
propuneri. 9. Alegerea a 2 delegați la 
adunarea generală. 10. închiderea adunărei.

Făgăraș, 21 August 1902.
1. Macaveiii, in. p. Dr. Șenchea m. p. 

director. secretar.

Apel.
„Societatea pentru crearea unui fond 

de teatru român11, una din puținele ndstre 
instituțiuni valordse de cultură, își va ține 
adunarea generală de ăst-timp în orașul 
nostru în dilele de 7 și 8 Septemvre st. 
n. a. c.

Este prima oră, că poporul român 
din aceste părți estreme ale patriei ndstre 
are fericirea a primi în mijlocul său pe 
representanțil unei societăți, ce ș’a pus ca 
devisă sublimă: Propagarea culturei națio
nale prin fondarea unui teatru român, 
este prima oră când ni-se oferă buna 
ocasiune de a-ne achita în mod demn de 
o veche datorie națională, ce ni se impune 
prin sprijinirea morală și materială a aces
tei valordse instituțiuni culturale.

Subscrisul comitet nu se îndoesce 
nici pe un moment, că onoratul public ro
mân din aceste părți se va ridica și cu 
acâstă ‘ocasiune la culmea datoriei sale 
naționale, de aceea ne luăm voie a ne în
drepta cătră dânsul cu deplină încredere 
cu acea rugare căldurdsă, că de-oparte 
cât mai mulți se între în șirul membrilor 
societății, de altă parte să se presente la 
adunare în număr cât mai considerabil.

Spre atingerea unui resultat cât mai 
îmbucurător, care să ne facă onore și să 
ne ridice prestigiul înaintea nâmului nos
tru, apelăm la totă suflarea românâscă 
din aceste părți, dâr cu deosebire la gene- 
rositatea institutelor ndstre de credit și 
economii, la preoțimea și învățătorimea 
din ținut și peste tot la întrega parte in
teligență a poporului nostru, ca să ne ono
reze cu sprijinul lor mărinimos și bine
voitor.

Lista de înscriere, împreună cu su
mele încassate, se va înapoia comitetului 
cel mult până în «jitia de 5 Septemvre 
st. n. a. c.

Bistriță, la 12 August 1902.
In numele comitetului aranjator: 

Gerasim Domide, Dr. Victor Onișor, 
președinte. secretar.ULTIME SCIRI.

Paris, 25 August. Preaidentul 
Loub'et a făcut o visită reginei-mame 
Christina a Spaniei. După president 
regina-mamă primi pe ministrul de 
externe Delcasse.

Berlin, 25 August. In cercurile 
diplomatice de aici se vorbesce des
pre o apropiată visită a regelui Al- 
fons XIII.

Londra, 25 August. Președintele 
statelor unite, Roosewelt, a început 
erl un turneu electoral, care va dura 
două săptămâni. In acest turneu va 
ține 40 de discursuri.

Diverse.
O petițiune scurtă. In luna Bru- 

marie a anului XI, după calendarul format 
în vremea marei revoluțiunl francese, ceea- 
ce după calendarul nostru însemnâzăîn Oc- 
tombre anul 1802, locuitorii orășelului Cau- 
debec din Francia făcură o petițiune la mi
nister- pentru a face o șosea dela Caude- 
bec la Rouen și Havre. Cererea lor nu fu 
ascultată și atunci un fruntaș din Caude- 
bec scrise următorele cuvinte marelui Bo
naparte :

— „Cum ți-a ajutat Dumnezeu, de 
te-ai făcut un domn așa de strălucit în lu
mea acesta, ajută-ne și nouă să ni-se dea 
voie de a pută construi drumul de care 
avem lipsă în afacerile nostre comerciale."

Șoseua fu construită.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 23 August 1902.

H. Pomul verde. Nicu Filipescu, BucurescI; 
Gaal, T. Becse, Gamo, Giula. Dobiaschi, Arad ; 
Lazar. Tușnad ; Suljok, Oradea; Sony. A. Iulia ; 
Richard. Pelme, v'iena : Lindauer, Charlottenburg; 
Greberowschy, Constau» inescu, Sinaia; Simovicl. 
Popițeanu, Vonulescu, BucurescI.

H. Europa: Korber, Seghedin; Spitz, Pesta ; 
Baumgartner, Kunody, Brauner. Vien • ; Orghidan, 
lorguiescu. NicolaevicI, BucurescI.

H Orient: Atk-ry, Viena; Bâ'int, Cs. Som- 
lyo; Meissner, Traugott, Vaț; Negreanu, Ionescu, 
BucurescI; Christodulo, Găiești; Cetățianu, Galați 
Enescu. Bacău; Dimitrescu, Homorici. :

H. Grand: Orășanu, Brăila; Dumitrescu, 
BucurescI: Brunner, Londra; Ott, Pesta.

H. BucurescI: Jerabek, Zelau ; Ban. Pesta; 
Albert, Triest; D na Kleinhempel, Turda; Schubert, 
Dresda ; Orman, Craiova; Sigmund.aPloieștl; lor- 
ganda, Corfeanu, D-na Kaufmann, BucurescI.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 22j August n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.20
Renta de corone ung. 4% . . . 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/20/e . 119.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. 100. —
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...................  202.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 25

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 21 August. 1902

Nr. 12723-1902.

Renta de argint austr. . . . . . 101.75
Renta de hârtie austr. . . . . . 101.65
Renta de aur austr. . . . . . . 121.55
Losurî din 1860................... . . . 152.30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 727.—
Acții de-ale B&ncei austr. de credit. 682.25
Napoleondorll ..... . . . 19.06
Mărci imperiale germane . . . 117.—
London vista . . . . . . 239.70
Paris vista........................ . . 95.15
Rente austr. 4% de corone . . 100.15
Note italiene........................ 94 35

Cursul pieței B rașov.
Din 23 August n. 1902.

Bancnot rom. Gump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.85 „ 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 „ 19.07
Galbeni „ 11.20 „ 10.30
Ruble R'isescI „ 2.54 n ’
Mărci germane „ 117.25 n
Lire turcescl „ 21.40 „ 21.50
Scris fonc. Albina 5% 101,-- „ 102.-

Semințe
Duali
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela phnă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.25 7.45
Grâu dela Tisa » • 80 7.20 7 40
Grâu de Besta . • • 80 7.15 7.40
Grâu de Alba regală . . 80 7.15 7.25
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 ■«— •—

Cuali-
Semințe vechi 

ori noue
Soiul

tatea 
per 

Hect.

Prețul per
IOC chilograme

dela pană la

Săcara . . . ;o—72 6.10 6.25

Orz . . . nutreț. . 60—62 5.90 6.
5.40Orz. . . , de rachiu 62- 64 5.25

Orz. . . . de bere . 64—66 5.15 5.25
Ov6s . . . •

Cucuruz . , bănăț.dn . 75 .— —•
Cucuruz . alt soiu . 78 — ——
Cucuruz . ,
Hirișcă

71 »
4.50 5.—

Producte div. Soiu 1 ■0 u r 8 u 1

dela pana s
Săm. de trifoi o Luț.ernă ungur. CI - —

„ transilvană î —

77 „ bănățenă d
&
0Ulei de rapiță

i’OȘiă 
rafinat dupl u _____ 

Ulei de in . . 3 —,— —.
Unsore de porc dela Pesta 0 69.— 69.50

77 77 dela țeră . (D —
Slănină . . . sventată . Ti 59. - 59.50
Prune .... din Bosnia • • 0 62.50 63.-

71
Lictar .... Slavon și Serbia

0 
r! __ e__ __ ___

din Serbia In. s. H —, — —4—
Nuci . . . ■ slavon nou p —,— —.—
Gogoși. . . ■ serbesc —

17 din Ungaria . . —.— —.—
Miere . ... ungurescl. —.— —

serbescl . ,’1
Ceră .... brut —.— —.—
Spirt . . . . Drojdiuțe de s. —.— —. —

ore

Licitațiune cu oferte.
Marți în 2 Septemvre a. c. la 10 
a. m. se va ținâ la oficiul eco

nomic orășenesc licitațiune cu oferte,
spre a se da în întreprindere lucră
rile de regulare a străcfiî Moriî din 
Brașovul-vechiu, pentru care s’a pro
iectat a se spesa 5228 cor. 63 fii.

Amatorii de asemenea întreprin
deri au se-și înainteze ofertele în scris 
ia oficiul economic orășenesc până 
la ora sus numită.

Aceste oferte au se fie prevă
zute cu timbru de 1 coronă și cu 
vadiu de 5°/0 socotit după suma pro-

1

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 22 August 1902.

Măsura
seu 

greutatea
- C»lîîatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 10 80
Grâu mijlociu . 10 40
Grâu mai slab . . . 10 __
Grâu amestecat 8 —
Secară frumosă. . . 7 60
Secară mijlocia. . 7 40
Orz frumos .... 6 80

z» Orz mijlociu. . . . 6 60
Ovăs frumos. . . . 4 80
Oves mijlociu . . . 4 70
Cucuruz ................... 8 80
Mălaiu (meifi) . . . 8 —
Mazăre........................ 18 —
Linte........................ 13 —
Fasole........................ 10 —

71 Semență de in . . . 24 —
n Sămânță de cânepă . 6 —

i Cartofi........................ 1 70
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
71 Carne de porc . . . 1 04
p Carne de berbece. . — 72

5 00 kil. Sett de vită prospăt . 44 —
71 Său de vită topit . 64 ■—

Târgul de rîmători din Steinbraeh.
Starea rîmătorilor a fost la 19 

August n. de 45.950 capete, la 20 August 
au intrat 891 capete și au eșit 883 capete, 
rămânend la 21 August Jn. un număr de 
45,958 capete.

Se noteză marfa ungurescă: veche 
grea dela 104—106 fii. tînără greadela 
111—112 fii., de mijloc dela 110—111 fii. 
u ș 6r ă dela 110—li 1 fii. — Serbescă: g r e a 
109—111 fii., de mijloc 108—109 fii., ușoră 
106—108 fii. kilogramul.

Carsul leșurilor privata

Bursa de Bucuresci
di 2 21 August 1902

V ft 1 a n- ii o'? q<§-O

Scad. 1
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... f>u/o Ajr.-Oct 98?/,
n „ Impr. 1892 . . . 5 » Ian.-lnl. 97.7a
ii ,, din 1893 . . . 5 „ 97-7a
n „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Ajr.-Oct.
ji „ Impr. de 32'/, mii. 4„ Iau.-iui. 84 V,
ii „ Impr. de 50 mii. . 4 » 71 » 84-7.,

,. mur. de 2.'4 m. 1890 4 „ 85.'/,
n „ limpr de 45 m. 1891 4„ » 71 85.—
ii Im de 120 mii. 1894 4 „ 85. -
ji „ Impr de 90 mii. 1896 4„ »’ 71 85.7,

Oblig, de Stat (Oonv. ru’ale) « n Mai-Nov. 85.7,
„ Casei Pensiunilor fr. 1100 10 —;—
„ comunei BucurescI 18:lB 6u/fl Ian.-lnl. ——
n „ „ din ltB4 & n Mai-Nov.

Z7 „ „ din 188h r’„ lun.-Dec. —’.Lu
>1 „ din 1890 o n Mai-Nov. —l—

Scrisuri i'onciare rurale . . . 5 . lau.-lnl. 98.7s
Scris, fonciare rurale din 1810 4 „ 7) fi 86.7,

„ urbano Bucuresc 71 ii 86.7,
71 11 * 77 n 80.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali f’ a 77
—

V..N. — .—
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50'' 150 v.
Banca N ațion. uit. iv. 8ti.— 500 într. v. —.—
Barica agricolă.............................. 500 150 v. 2375
Dacia-Rotnânia uit. div. 35 lei 2<0 într. v. 2' 0.--
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2v0 71 71 155.—
Soc. bazalt artif. uit., div. lei 30 250 39) —
Soc. rom. de const.r. uit. d’v. 15 1. 250 fi >1 389.—
Soc. rom. de han ie uit. —.— 10'' 71 71 —
Patria11 Soc. de asig. uit.. 4 b 1 100 71 71 * —.-4

Soc, rom . de pe'rol l em. u. d. 0 200 —-
„ 2 em. u. d. 0 1000 —

Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 800 fi fi —
„Bistrița 1 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 n ?7

Sociat. ; >. constr de Tramaxs 200 71 51 —.—
20 franci aur . .......................................................... — >1 fi —
Fabricile Unite de gazose. . . 12 « 11

S e o isi p t ii r 11
Banca nat. a Rom. «7o Paris .... 8%
Avansuri pe efecte 7 .. P tersburg . . l>%
Banca agricolă 9-10°r Berlin ....
Londra .... 8 • Belgia . . . 3-
Viena......................... 37a Elveția .... 37,

'CZ

GțN1

din 20 August 1902.
CUlIip. Intr

Basilica.................................... 19 20 20.25
Credi: .................................... 198. 431 50
Clary 40 il. m. ..... 195.— 198 —
Navtg pe Dunăre.................... ... —
Tnsbruck ......................... 82.50 84 50
Krakau ............................... 74.50 76.50
Laibach................................... 70 — 74 —
Buda......................................... _ w__
Pa'ftv . ............................... 185. 196.—
Cruci-a toșie austriacă . . 190 — 19s —

n n UDg..................... 55 — • 6 —
„ „ ital .... 27.50 28 50

Rndo f................................... iu.— 7‘J.—
haini........................................ 285. 537.—
Salzburg.................................... 75.— 78.—
St. (Jesois .......................... 294 — 274. -

; Stanislau ......................... ------ ■ ____
] Trientuie 4'/./7'> e- • 414 — 427 -

„ 4% 60..................... 48.— 45 —
i Vraldst.ein............................... t7.— 69.- ■

„ de 10 franci . . . 84.— 35 75
j Banca h. unji. i",„ ..... —.—

e De închiriat
(fi ș.
I este dela 1 Octomvre st n 1902, I 

te locuințăfrumosăl 
cu cinci' odăi de locuit, tâte cătră L

$ stradă, o bucătărie, cămară, piv- [' 
£ riță etc în .................. b

| strada Caterinei nr. 17, |
j apropo de piață.

Informațiunî tot acolo, la pro- £ f? . . i'ipnetan.il casei. y

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

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

| iectată, apoi au se fie închise și si
gilat».

în textul ofertelor are a fi ară
tat în cifre și în litere suma, care 
are de cuget oferentul a o scădea 
din suma proiectată și a o esprima 
și în procente, mai departe oferen
tul are a da declarațiunea în con
textul ofertului, că cunăsce condițiu- 
nile ofertului și a le licitațiunei, și 
că se supune acestora necondiționat.

Condițiunile specificate și pro
iectul speselor, oferentul le pote lua 
în vedere în localul oficiului econo
mic orășănesc, tot-deuna înainte de 
mezăZi dela 8 —12 bre.

Braes 6, 19 August 1902 
1—2.(688;. Maaisiratul orășenesc.

Antreprise ie pompe funebre
ZEL Txxtsefe:-

JSBrasev, Strada ff’oa'tii 02.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de morte, așezământul 

seif de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu gBrețMS"g ieffcme.

Comismne ’și depo-ai de sBeHm’a de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicrfilll'ildr de leiJMl, de
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejarai.

Depou de cununi peutru monumente și planticl cu prețurile 
cele mai moderate.

Reprezentanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii CU 2 și CU 4 cai, precum și un car funebru venet, 
pentru CSJpii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt SR ieftin, iau 
asupra-mi și transporter» de mort» in 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
9__* E. T u t s e k.

A. Muresianu
5

Brașov, Termal Ensilni W. 3®.

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

1

n
z5Șj_l||

du,

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

So-U/VCA-ie-, in lolă măz-i/mea-

TAWg
INDUSTRIALE, dc HOTELURI 

ii RESTAURANTE.PREȚITRI-CUIIENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE IMORMENTAKI. 
se primesc în biuroul

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CillȚi DE 8CIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ZEL .

! FOI PERIODICE.
bileteIîe- VISITÂ

. DIFERITE FORMATE.

: PROGEAKE_ELEGAOTE.i BILETE BE LOGODNĂ ȘI DE SIMTĂ
’ DU?Â DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

: AOTWkjSSK.
Comandele eventuale

: tipografiei, Erasov Târgul înuSuI Nr. 30, eta- 
: giid I, cătră strada. — Prețuirile moderate. — Co- 
i mandele din afară rugăm a le adresa la

1 Tipografia A. MTOZȘIANU, Brașov.

<s

W' „Gazeta Transilvaniei" cu numărul ă 10fsl.se vinde 
la librăria Nie. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

10fsl.se

