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ANUL L X V.

„gazeta» iese in lito iii, i
Abonaraeiits pmin Ausiru-Uiigarlr.: 
Pe un an 24 cor., pe șdoe luni

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

Pentru România si sirelnătaw: 
Pe un an 40 franol, pe șâce 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 frânat
Se prenumără la irite ofl- 

oieie poștale din întru $i din 
afară și la d-nii colectori. 1

Abonamentul pentru Brașcr
2âmcfn'riraftu*i«a , Piața n are. , 

Târeui Inului Nr. 80. erai iu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe ș^oe 
luni 10 cor., pe trei luni £ cor. 
Cu dusul în aastî : Pe un un 
24 oor., p6 8 luni 12 o.} p'*  trei 
luni 6 corone. — Un «seznplar , 
10 bani. — AiAt abcnamcutele 
cât și inserțâunile aunt a se 
plăti înainte.

*) A se vede „Șematismul Archidiecesei me
tropolitane de Alba-Iulia și Făgăraș, pe anul 
1800“.

1902.
Din causa sfintei sărbători de mâne, Joi, 

Adormirea Pr. Huria, (patul nu va apără până 
Vineri săra.

Pactul și oposițiimea.
Conferențele miniștrilor aus

triac! și unguri, ce s’au ținut săptă
mâna trecută înViena, cu scop de-a 
delătura și ultimele divergențe în 
cestiunea învoelii economice, au ră
mas și de astă-dată fără resultat și 
vor trebui să fiă continuate la 
Pesta pe la finele săptămânei a- 
cesteia.

Faptul acesta n’a surprins pe 
nimeni, fiind-că nimeni nu s’a aș
teptat, ca înțelegerea între guvernele 
dualiste să fie așa curend procla
mată. Cei ce sunt mai sceptici țin 
că multele amânări pot să aibă un 
rău sfârșit, ear optimiștii se mângăe 
acum cu speranța, că învoiala totuși 
se va face și că guvernele se vor 
înțelege în cele din urmă și cu pri
vire la tariful vamal.

Foia semioficiăsă din Viena 
„Montags-Revue“ scie să esplice în 
spre bine și atitudinea mai puțin 
conciliantă, ce au manifestat’o în 
conferențele ultime miniștrii ungu
resc!, c|icend, că ei anume voesc a 
mai amâna fînalisarea pactului, pen- 
tru-ca între terminul încheierii lucră
rilor și între începutul campaniei 
parlamentare să fie un interval cât 
se pote mai scurt, ca astfel oposi- 
țiunea maghiară să n’aibă timp mult 
pentru a transplânta agitațiunea con
tra pactului în țeră.

Va se cjică în urma intervenirii 
monarhului ar fi pe deplin asigurată 
învoiala dintre guverne și amânările 
actuale ar fi a se mulțumi mai mult 
unei tactice în vederea desbaterei 
parlamentare a proiectelor pactului.

Cu privire la sortea, ce-o vor 
ave proiectele pactului în cele două 

parlamente, o altă foie din Viena, 
de ordinar bine informată, scie să 
spună multe.

După părerea acestei foi nu 
mai încape îndoela, că proiectele 
pactului, ce vor fi în -curend defini
tiv stabilite de guverne, vor fi pri
mite de cătră dieta ungară fără 
multă dificultate. Disposițiunile pac
tului cjice. sunt atât de favorabile pen
tru interesele economice ale Ungariei, 
în cât oposițiunea maghiară va pute 
purta contra lor numai o luptă apa
rentă. Ea va trebui să se mărginâscă 
așa der la o slabă demonstrație 
și va face la început puțină obstruc- 
țiune, însă numai pentru ochii lumii.

Alt-fel, cjice amintita corespon
dență, stau lucrurile în Austria, căci 
aici se vor cere erăș! jertfe din par
tea poporelor austriace. Pangermanii 
voi’ fi contra pactului, fiind-că țin
tesc la uniunea personală. Creștinii- 
social! și partida poporală germană 
cer de ani de (file un pact mult mai 
favorabil pentru Austria și deci se 
vor țină în mare reservă. Social-de- 
mocrații asemenea nu vor fi nicide
cum prevenitori față cu guvernul în 
cestiunea pactului. Der opera gu
vernelor dualiste este amenințată 
încă de un pericol și mai mare din 
partea Cehilor, car! pretind ca mai 
înainte de a-se pune proiectele pac
tului la ordinea (Țlei în parlament, 
guvernul să satisfacă postulatelor lor 
naționale. Decă guvernul Koerber 
va împăca pe Cehi, va întărită con
tra sa partidele germane. Așa-der 
situația în Austria e de tot critică 
și e în perspectivă obstrucțiunea ger
mană seu cehică.

Așa este înfățișată situațiunea 
actuală și se mai asigură, că Koer
ber a dobândit tot ce s’a putut do
bândi dela guvernul unguresc, dâr 
învoiala, ce a făcut’o cu acesta, e 
departe încă de a corăspunde aștep
tărilor.

Nu seim cum va fi cu oposițiu
nea din Austria, dâr ni-se pare, că 
de-ocamdată se pote lua în serios 
numai amenințarea cu obstrucțiu- 
nea din partea Cehilor, cu privire 
la care „Narodni Listy“ scrie:

„Obstrucțiunea cehică pote fi 
delăturată numai împlinindu-se pos
tulatele1 nostre. La din contră „casas 

e dat și nici un Ceh nu se va 
retrage dela luptă; în două trei săp
tămâni vom sci cum stăm. Decă 
vom ridica arma, nici o considerație 
nu ne va mai opri în loc“.

Am mai accentuat în diferite 
rânduri, că Cehii anevoie vor lăsa 
să trâcă ocasiunea de față, fără a 
încerca tot posibilul spre a storce 
dreptul limbei interne oficiale.

Interesant este, că organul ko- 
șuthist din Pesta întâmpină vocile 
foilor semi-oficiose din Viena cu asi
gurarea, că se înșâlă amar Austria- 
cii, dâcă cred, că oposiția maghiară 
va face obstrucție numai pentru 
ochii lumii. Același organ asigură, 
că Coloman Szell și-a făcut soco- 
tela. fără birtaș.

Vom vede în curend decă și 
pănă unde amenințările oposițiunei 
din Cis- și Translaitania sunt se- 
riose.

Vom vede, care se va ține de 
cuvânt, în ce privesce lupta energică 
și hotărîtă în contra pactului, opo
sițiunea din parlamentul austriac, 
ori oposițiunea maghiară kossuthistă 
din dieta ungară?

Ungurii din România. „Cronica11 
din Bucuresci reproducând soirea, ce am 
adus’o într’unul din numerii trecuțl ai fdiei 
ndstre, despre plănuirea înființării unui in
ternat pe lângă școla ungurescă din Pre
deal și că spre scopul acesta se află elo- 
cată în budgetul statului suma de 50,000 
corone, dice următorele: „Ori cât ar fi 
taxată de nebunie întreprinderea acesta, 
nu i-se pote denega însă un plan combi

nat. Der ori cât ar fi el de bine ticluit, în 
vederea de a ave și la noi (România), pre
cum e în Ungaria, o cestiune de naționa
lități, totul zadarnic va rămâne. In cașul 
cel mai bun Secuii-ciangăi tot unguresce 
vor vorbi,idiomul lor huno-maghiar nu și-l 
vor pierde — și atât! Românul nu desna- 
ționaliseză pe nimeni și prin urmare n’au 
de ce se teme pan-maghiarii de la Buda
pesta. Se fie deci liniștiți 1“

Relatiunil e dintre Germania si
5 5

Rusia. Din Berlin se telegrafeză, că în 
cercurile politice de acolo se consideră ca 
un bun semn de apropiere ruso-germană 
împrejurarea, că din incidentul călătoriei 
împăratului Wilhelm în Posen, se va pre- 
senta împăratului o deputațiune rusescă, 
condusă de însuși1 guvernatorul Varșoviei, 
împăratul a dat ordine deosebite pentru 
primirea deputațiunei rusesc!. „Post“ din 
Berlin face cu privire la acesta observa
rea: Din parte germană s’a dis de repe- 
țite ori, că soirile privitdre la schimbarea 
politicei polone a Rusiei sunt cu desăvîr- 
șire neîntemeiate. Și totuși Polonii mereu 
afișeză pe părete demonul rusesc. Cu oca
siunea visitei sale, guvernorul Cerkow se 
va interesa de sigur de politica națională 
și economică a Prusiei în Posen și va 
vede, că Prusia ține strîns la politica ei, 
fiind-că altfel nu pote să procedă, fără de 
a-și jertfi interesele sale vitale.

Sarafoff despre cestiunea ma- 
cedonenă. Corespondentul din Bulgaria 
al (jiarului „Neues Wiener Tagblatt» a 
avut o convorbire cu Sarafoff, care ar fi 
țlis următdrele:

Zoncew și Mihailowski au tendința 
de a limita mișcarea macedonenă numai 
la Bulgaria și a-o localisa așa dicend. Noul 
comitet însă transpune centrul de gravitate 
în Macedonia. Acăsta este o deosebire de 
mare importanță. [Zoncev și Mihailowski 
renunță prin procedeul lor la anumite drep
turi, pe cari le are Bulgaria, noi, noul 
comitet, repudierii acesta, căci pentru noi

FOILETONUL'„GAZ. TRANS.“File rupte dintr’un carnet.
20 August 1902.

(Situația economică a Românilor din Sighi- 
șora. — In Ibașfalău. — Armenii din ibașfalău. — 
Instalarea protopopului român. — ErășI Lebovicl.

Eri la gara din Sighișora trenul a 
stat 26 minute. M’ain aședat pe peron, la 
o masă unde audii vorbă românescă. Era 
un țăran îmbrăcat în costum național, și 
soția sa. Iți era mai mare dragul să te 
uiți la ei, atât erau de curăței și de fru
moși. Afară de ei mai era un student în 
medicină, și un student la politechnicul 
din Budapesta. Cel dintâiu era Sighișorean, 
ca și țăranii, acest din urmă Hunedorean și 
petrecuse câte-va dile în Sighișoră, ca de- 
egat din partea secției de inginerie din 
Âiud, ca să studieze regularea unui pă- 
•ău, care în fie-care an se revarsă stri
când fînațele și semănăturile proprietari- 
or, între cari cel mai păgubit e tot-deuna 
ăranul, care era cu soția sa la gară.

— Cum e situația economică a Ro- 
□ânilor de aici? îl întrebai eu pe inteli
gentul țăran.

— Bună, domnule. Mergem înainte, 
luntem mulțumiți.

— Care e ocupațiunea principală va 
a d-vostră?

— Agricultura și prăsirea vitelor.
— D-ta cât pământ ai ?
— Două-spre-dece jughere clasa pri

mă, der mă cam supără un părău, ce trece 
pe lângă proprietatea mea.

Am petiționat să mi-1 reguleze și 
d-lui a fost trimis să studieze lucrul.

— Și ne bucurăm, că ni-au trimis 
un Român ca să ne putem înțelege cu 
d-lui, adăogâ femeia.

— Ce rassă de vite prăsiți?
— Rassă de Pinzgau. Avem vite 

forte frumăse. ;Eu vînd un vițel de 6—7 
luni câte cu 100 fi. O păreche de viței 
de câte un an și jumătate cu 280 fiorini. 
In fie-care primăvară se face aici esposiție 
de vite. La esposiția din anul acesta m’au 
îmbiat pe o păreche de vaci de câte 5 
ani, cu viței, cu 600 fl., der nu le-am dat.

Am fost vesel, că am putut audi 
vești îmbucurătdre despre prosperitatea 
economică a Românilor și am plecat mul
țumit mai departe, în societatea candida
tului de inginer, care mi-a comunicat, că 
la politechnicul din Budapesta între vr’o 
2000 de studenți, sunt și vr’o 20 de Ro
mâni, cari trăiesc în bună armonie la 
olaltă.

Conversația nostră nu ținii însă 
mult, căci eu am ajuns la țîntă.

Ibașfalăul este un orășel cu o popu
lație țle peste 3000 locuitori, din cari 
aprope jumătate Români.

Ibașfalăul prin secolul XVI era pro
prietatea familiei Apafi, mai târdiu ajunse 
în proprietatea contelui Grigore Bethlen, 
care; Ia 1552 zidi castelul din acest oraș, 
care astădi servesce de local pentru tri
bunal. Mai târdiu erăși ajunse în proprie
tatea familiei Apafi și la anul 1661 din 
castelul din Ibașfalău îl duse Aii pașa pe 
Mihail Apafi la Murăș-Oșorheiu, ca să fie 
ales principe în locul lui Gheorghe Ra- 
coți II. Armenii au descălecat în Ibașfalău 
la anul 1671, er principele Mihail Apafi 
le-a dăruit mai multe privilegii. După 
mortea lui Apafi Ibașfalăul ajunse pro
prietatea erariului, care îl dărui cancelaru
lui curții transilvane Gavrilă Bethlen, care 
la rândul său vîndh Ibașfalăul Armeni
lor. La anul 1790 deveni cetate liberă 
regescă.*)

Armenii, au venit aici din Moldova, 

dovadă numele românescl, ce le portă 
pănă în diua de astădi, schimonosite se 
înțelege după ortografia ungurescă. Ou- 
nosceam aceste nume de mai ’nainte, căci 
tot cam acestea le au și Armenii din 
Gherla, formate din poreclele date de 
Moldoveni ca: Patrubani, Capdebou, Co
vrig, Mânzat, Gogoman, Plăcintar, Vărzar 
etc. Un nume nou am descoperit la lbaș- 
falău, pe care nu-1 aucjisera la Gherla, 
anume numele „Jocăbineu, care după or
tografia ungurescă se scrie „Dsokebin“.

Trebue, că au fost mulți când au 
venit și fdrte bogați, dovadă bisericile 
frumose, vr’o trei la număr, pe cari le-au 
zidit în timpurile bune. In special biserica 
cea mare cu două turnuri are aspectul 
unei pompose catedrale, care ar pute 
ocupa loc în orî-ce capitală. Ea domineză 
piața și portă inscripția:

„Deo Elisabetbaeque, protectrici suae, ar- 
mena pietas extruxit».

Pe partea cea-laltă a pieței se află 
mănăstirea Mechitariștilor, care pdrtă ins
cripția :

„Non nobis, non nobis Domine, sed nomini 
tuo da gloriam11.

Actualmente sunt în mănăstire doi 
călugări, supuși abatelui mechitariștilor 
din insula „San Lazzaro“, lângă Veneția 
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Bulgaria este numai un loc întâmplător, 
de unde urmărim programul nostru. Prin
cipalele nostre mijldce de luptă sunt so
cietățile macedonene din Bulgaria: 36 
în orașe și 14 prin sate, pe când 'Zoncev 
n’are pentru sine, de cât 20 societăți.

La întrebarea, decă Sarafoff crede, 
că încă în cursul acestui an s’ar pute face 
ceva în Macedonia seu pentru Macedonia, 
a răspuns, că acăsta depinde de la pro
vocările turcesc! și de la alte împrejurări, 
pe cari el nu le pote prevedă. Toți con
ducătorii macedoneni și tote programele nu 
cer alta, >de cât autonomia. Insă hogele 
turcesc! opun resistență fanatică ori cărei 
reforme pe basa unor principii creștinesc!. 
Pe cale pacînică este imposibilă autono
mia, de drece tdtă lumea scie, că Turcia 
numai forțată îșî îndeplinesce promisiunile. 
Autonomia se va pută oține așa-der nu
mai deca Macedonia va fi ocupată, și anume, 
ori de cătră o mare putere europenă, ori 
de cătră un stat, care este aliat cu o mare 
putere, ori de cătră unul din statele bal
canice, care ar primi mandat pentiu acesta 
de la puterile europene.Valorea alianței italiene.

„Tribuna" din Roma publică un ar
ticol important privitor la alianța Italiei 
din punct de vedere militar. Articolul e 
fdrte viu comentat în pressa rusescă și 
francesă.

După „Tribuna14, Italia stă departe 
de teatrul unui viitor răsboid. Cât timp ea 
aparține triplei alianțe, valorea ei atârnă 
numai de situația sa geografică, er nici 
de cât de la aceea, câți soldați ar pute 
să trimită prin pasul Brenner, seu pe altă 
cale. Italia și-ar pută împlini problema și 
numai prin aceea, că ar reține la fron
tiera franceso-italiană pe Frances!, ceea-ce 
ar pute s’o facă cu a treia parte a ar
matei sale actuale. Prin acesta Italia ar 
face un neprețuit serviciu triplei alianțe, 
fiind-că nu numai ar închide calea, ci ar 
reține 150—200,000 soldați francesi. O 
altă problemă a Italiei într’un cas de răs- 
boiii ar fi, decă cu ajutorul flotei austro- 
ungare ar închide porțile Adriei. Și acăsta 
i-ar fi lucru ușor.

După „Tribuna" așa-der, tripla alianță 
nu cere de la Italia numai jertfe militare, 
ci s’ar bucura s’o aibă alături de ea chiar 
și atunci, când ar dispune numai de a 
treia parte din forțele militare, ce le 
are adi.

Decă Italia, din contră, s’ar alătura 
la alianța ruso-francesă, acesta ar fi o lo
vitură fatală pentru Germania și Austro- 
Ungaria. In cașul acesta Francesii n’ar 
trebui să apere frontiera italiano-francesă 
cu 3—4 corpuri de armată, ci și corpurile 

aceste de armată le-ar- pute trimite în 
contra Germanilor, er Italienii ar pute să 
dea năvală în Austro-Ungaria pe același 
drum, pe care Napoleon a. mers în contra 
Vienei la. 1796, adecă peste Po și Sava, er 
Rușii ar pute să străbată prin Galiția în 
Austro-Ungaria. Decă Italia ar ține cu 
Francia și Rusia, o victorie a armelor 
germano-austro-ungare ar fi imposibilă.

Situația în Rusia.
De când cu atentatul contra prințu

lui Obolensky, guvernatorului Oharkovului, 
Ziarele străine, mai ales cele englese, se 
ocupă mereu și cu multă stăruință de si
tuația internă a Rusiei, descriind’o în co
lori forte îngrijitore și punând în evidență 
marea putere a „comitetului revoluționar."

Pentru a scote și mai mult la ivelă 
terorismul acestui comitet, diarul „Daily 
News" din Londra publică o scrisore a 
unui amic al său din Petersburg, care arată, 
că în palatul Țarului domnesce de câteva 
dile o mare agitație din causă, că Țarul 
Nicolae a găsit într’o dimineță pe biroul 
său un plic, avend un mare sigil cu in
scripția: „Dela comitetul central al partide
lor revoluționare din Rusia".

Țarul n’a desfăcut scrisdrea, ci a 
chemat imediat pe ministrul de interne 
Plehwe, căruia i-a îmânat’o cu observația, 
că nu înțelege cum scrisdrea a ajuns pe 
biuroul său, când ministerial de interne dis
pune de un fond de cjece milidne pentru 
urmărirea tuturor comitetelor revoluționare.

Desfăcend scrisdrea, ministrul Plehwe 
a constatat, că ea nu cuprinde nici o ame
nințare la adresa Țarului, ci numai un aver
tisment, spunând, că prea cedeză inspi
rațiilor reacționarilor Pobiedonoseff, Pleh- 
lue și Saenger, ministru al instrucțiunei. 
Comitetul face apel la sentimentele uma
nitare ale Țarului, rugându-l să grăbescă 
a da mai multă libertate, căci țera întregă 
vre să scape de tirănia și terorea funcțio
narilor autocrați. Decă nu, atunci în contra 
lui se vor întorce spiritele milidnelor, cari 
sunt doritdre de libertate.

Pe Țarul, se dice,l’a împesionat mult 
blândețea și sinceritatea „comitetului re
voluționar" și ar fi esprimat o dre-care 
nemulțumire față de amintiți! miniștri. 
Mai mult, în vederea unei schimbări apro
piate, Țarul ar fi rechemat din exil pe 
marele duce Constantin, cunoscut prin sen
timentele sale liberale, din causa cărora a 
fost exilat pe o moșie a sa de lângă 
Ural.

*
Societatea „Bojewaia Organisazija11 

publică manifestul, în care se descrie aten
tatul contra prințului Obolenski, guverna
torul Charkowului, atentat comis de un 

membru al său. Obolenski a fost numai | 
ușor rănit la gât din causă, că atentato
rul a tras pe d’asupra capului unei domne, 
pe care se temea să n’o lovescă. Al doi
lea foc a fost zădărnicit din causă, că 
acea d-nă apucase pe atentator de braț. 
Cele-lalte două focuri au fost trase de 
atentator, pe când se lupta cu polițiștii. 
Obolenski fugise în vremea asta.

Pe țeva revolverului atentatorului 
erau scrise aceste cuvinte: „Pentru sân
gele vărsat al țăranilor, morte călăului, 
dușmanului poporului". Atentatorul, tră
gând, a aruncat lui Obolenski sentința lui 
de morte, tipărită, strigând cătră cei pre- 
senți: „Domnilor, ast-fel va lucra partidul 
nostru contra tuturor dușmanilor poporu
lui". In sentința de morte erau enumerate 
atrocitățile comise contra țăranilor și se 
arăta o mare indignare pentru laudele 
aduse de Obolenski acestor atrocități. 
„Bojewaia Organisazija^ crede, că și a fă
cut datoria condamnându-1 la morte și în
credințând esecuțiunea sentinței unui mem
bru al său.

La poliție atentatorul a răspuns: 
„Sunt lucrător, membru al societăței „Bo
jewaia'1. „Nu veți sci nici-odată mai mult". 
La al doilea interogator a refusat d’a răs
punde, apoi a scris acestă declarațiune: 
„Mi-am făcut datoria după mandatul, ce 
mi-a dat „BojewaicP, care a chiemat pe 
țărani la luptă. Ga lucrător cred, că tre- 
bue să deschid ochii țăranilor. Partidul 
nostru consideră asasinatul ca o necesi
tate durerdsă și nu vom renunța la ea 
pănă când poporul nu va putea să se 
apere în mod legal contra cruzimilor biu- 
rocraților. Procesul meu o se fie o come
die și nu voifl răspunde. Sentința e deja 
stabilită. Am lăsat la „Bojewaia*  două 
scrisori adresate lucrătorilor și țăranilor: 
amândouă vor fi publicate".

*) Cf. și foiletonul meu din nr. 257 a. tr. 
al „G, Tr “

SOIRILE D1LEI.
14 (27) August.

Pentru catedrala gr or. română, 
din Sibiin. „Telegraful Român" publică 
în fruntea numărului său dela 26 August 
o pastorală a I. P. S. Sale metropolitului 
loan Mețianu cătră clerul și poporul din 
archidiecesa Transilvaniei, în care prin cu
vinte căldurose îndemnă pe toți fiii bise- 
ricei să sprijinăscă întreprinderea zi
dire! catedralei, prin oferte benevole. 
Protopopii, preoții, învățătorii și omenii 
cu carte să premergă cu esemplu, subscri
ind mai întâii”! dânșii ofertul cu care vo- 
esc a contribui și să îndemne și pe alții 
la asemenea contribuiri. Preoții din co
munele mai cu stare să întrunescă comi
tetele și sinodele parochiale la ședințe și 

să Ie recomande a vota din prisosul averii 
bisericei cât se va pute. Preoții și învă
țătorii să umble pe la casele credincioși
lor pentru a aduna oferte benevole. Ofer
tele pot fi nu numai în bani, ci și în na
turalii, cari se vor preface apoi în bani. 
Ofertele mai însămnate se pot plătiși în răs
timp de trei ani, pănă când se speră ter
minarea zidirei. Contribuirile se vor pu
blica în Ziarul archidiecesei, apoi se vor pre- 
senta și consistorului și sinodului archi- 
diecesan. Numele dăruitorilor și binefăcă
torilor, cari vor contribui cu sume mai 
însemnate, se vor eternisa în pomelnicul bi
sericei. I. P. S. Sa metropolitul dorind să 
se numere între dăruitori, subscrie și ofere 
de astă dată suma de 5000 corone. Pas
torala portă data de 5/18 August. O vom 
publica întregă în numărul de Duminecă.

Gonă contra deputatului Pavlovici. 
Lui „Riiggetlen Magyar or szăg*  i-se scrie 
din Chichinda-mare, că ajutorul de procu
ror Dr. Vaszko Endre a înaintat tribuna
lului propunerea de acusă contra deputa
tului naționalist șerb Lyubomir Pavlovici, 
învinuindu-1 de „agitațiune contra națiu- 
nei maghiare11. Numita fdie se bucură de 
acesta și întrebă, că ce va face parlamen
tul, decă Pavlovici va fi condamnat, mai 
pote fi membru al dietei cel ce e osîndit 
pentru agitațiune contra națiunei ma
ghiare? — Curidsă întrebare.

Instalare de protopop în Clușin. 
Noul protopop român unit al Clușiului, 
va fi instalat deja Joi în Z,ua de sf. Mă
ria 15 (28) 1. c. AZI, Mercur!, va sosi la 
Blașiu o deputațiune din protopopiat, care 
între altele va preda noului protopop Dr. 
Elie Dăianu un brâu roșu din partea 
Reuniunei clușene a sodalilor români, 
și-l va însoți în călătoria sa la Clușiu.

împăratul Germaniei la Roma. Din 
sursă oficiosă germană se asigură, că data 
plecării împăratului Wilhelm la Roma, 
pentru a visita pe regele Victor Emanuel, 
a fost fixată pentru Z‘ua de 5 Noemvrie 
st. nou.

Neastîmpernl iui Sarafoff. Din So
fia se telegrafeză: Comitetul disident al 
lui Sarafoff e într’o teribilă activitate, în 
vederea provocărei unei răscole generale 
în Macedonia. S’a pus serios pe lucru 
pentru înarmarea de bande, cari să trecă 
frontiera dinspre Turcia. In urma unui de
nunț primit de poliție din partea comite
tului de sub președința lui Michailowski, 
60 de aderenți ai lui Sarafoff au fost sur
prinși în momentul când se pregăteau să 
trecă în Macedonia. Banda revoluționară 
a fost readusă sub escortă la Sofia și in
ternată la penitenciar. Soirea despre ares
tările acestea a produs o vie sensație.

Ordinul Mechitariștilor fu întemeiat 
de Petru Bedrossian (1676—1745) supranu
mit Mechitar (Consolatorul), nume câști
gat prin activitatea sa de misionar prin
tre conaționalii săi din Orient. Papa Cle
mente XI confirmă pe Mechitariști ca 
congregațiune la 1712, aprobându-le regula 
alcătuită după regula S. Benedict, căci 
mai nainte urmau regula Iui Sf. Vasile.

Acest ordin consideră ca primul scop 
al său înălțarea spirituală a conaționali
lor împrăsciați în tdtă lumea, care scop 
caută a-1 ajunge prin cultivarea limbei lor 
naționale. Intre Mechitariști sunt mulți 
omeni savanți și edițiunile eșite din tipo
grafia din San-Lazzaro sunt renumite.

In Viena este de asemenea o mănăs
tire a Mechitariștilor, și în tipografia lor 
au fost tipărite mai multe cărți românesc!, 
dintre cari amintesc „Tentamen criticum" 
al lui Laurian, „Sionul românesc" al lui 
Dr. Gr. Silași etc. Cei din Viena au însă 
abatele lor propriu, care nu este supus 
celui din S. Lazzaro. Mechitariștii din Ibaș- 
falău, ca și cei stabiliți în Miinchen și 
Paris, sunt supuși abatelui din San-Laz
zaro.*)

Monachii din Ibașfalău, însă, puțin 
teren au pentru „cultivarea limbei națio

nale". In biserica cea mare și frumdsă, nu
mai la trei Dumineci odată se predică în 
limba armenescă, în cele-lalte Dumineci 
se predică unguresce. Peste tot, Armenii 
din Ibașfalău au scăZut și ca număr și au 
scăpătat și economicesce. Astădi abia au 
mai rămas vr’o 100 de suflete. Locul lor 
îl ocupă Sașii, cari se afirmă cu succes 
pe terenul comercial și s’au înmulțit așa, 
încât și-au făcut deja și șcdlă. Jidovi sunt 
vr’o 5—6 familii, venite aici ca sdrențaii, 
astădi însă, ca de obiceiă, îi vedem bine 
situați.

Românii sunt împărțiți în două con
fesiuni, din cari cei mai număroși sunt 
greco-catolicii. Aceștia și-au zidit înainte 
de asta cu trei ani o frumdsă biserică, 
grație stăruințelor repausatului protopop 
Câmpianu.

Eu am asistat eri la instalarea noului 
protopop, G. Simu, succesorul lui Câm- 
peanu, bun cântăreț, bun orator, om ener
gic și care s’a distins și pe terenul literar.

Instalarea noului protopop a avut 
multe momente înălțătore, și rar am vă- 
dut un serviciu divin săvîrșit cu atâta 
demnitate și esactitate ca aici. Apoi predica 
protopopului Moldovauu din Mediaș și a 
noului protopop Simu, ar fi putut fi pro
nunțate în ori-ce catedrală.

De 11 ani s’a înființat aici un gim- 

nasiu de stat, în care între 281 de elevi 
sunt 65 Români și 35 Sași. înainte de asta 
cu 2 ani un profesor de origine evreu de 
Ia acest gimnasiu a publicat în anuar un 
studiu mult jignitor pentru naționalități. 
Catedra de desemn de la acest gimnasiu 
o ocupă d-1 Octavian Smigelschi, cunoscut 
ca bun pictor. D-sa lucreză tocmai acuma 
nisce modele pentru catedrala din Blașiă. 
In sala de gimnastică am văclut pânza 
(10X& m.) pe care abilul penel al artistului 
o umpluse de figuri sfinte. — Tot la acest 
gimnasiu este permutat pe dina de 1 
Septemvrie părintele Dr. Antonie Cighi, 
care fusese mai mulți ani profesor la 
gimnasiul din Beiuș. D-sa vine aici în 
locul unui profesor de origine evreu, care 
e permutat la Beregszâsz.

Despre predica pastorului reformat, 
Koreh Endre, care astăZi, în diua de 
Sf. Stefan a spus din amvon, că poporele 
„venite în Ungaria și încăldite de Unguri 
la sînul lor — sunt șerpi, cari răsplătesc 
generositatea ungurescă cu mârșavă in
gratitudine" — am vorbit la alt loc.

Der etă, că umblând prin piață, pe 
cine văd? Pe jupanul Lebovici, cu care 
dusesem geamantanul împreună.

A venit spre mine și rn’a salutat ca 
cunoscut.

— D-ta aici?

— Da, în Sighișora am colectat 
atâta, ca să pot veni pănă aici. Nu sciu 
ce să fac. Am fost la un Evreu și mi-a 
dat numai 4 creițari.

— Du „e și la ceilalți. Sunt unii mai 
bogați.

Și s’a dus, și peste puțin timp întor- 
cându-se mi-a raportat cu bucurie, că unul 
i-a dat o coronă.

— Der, eri te-ai rugat mult, d-le 
Lebovici. Așa te închini în fie-care di?

— Mult? replică el cu mirare.
— Mai bine de un cias.
— Asta-i mult? Pentru fleacuri și 

palavre avem timp destul și pentru Dum- 
nedeu să n’avem un cias?

— Der cornul, ce ți-l’ai pus în frunte, 
cura se chiamă?

Hahamul se uita cu mirare la mine 
și mă întrebă: „Cum, d-ta nu ești evreu?"

— Nu.
— D’apoi, că mi-ai ajutat să duc 

geamantanul.
Ei și ?....
Lebovici se uita la mine desilusionat. 

Ii părea rău, că nu sunt evreu.
Dohiletea.
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Representanța comunală din Bis
triță, în ședința sa de la 17 August' a ho- 
tărît cu unanimitate, că ia notă cu adencă 
păreredereu despre ordinul ministrului de 
interne, conform căruia orașul Bistriță se 
fie numit de acuma înainte în corespondența 
oficială „Besztercze“, și a mai hotărît, ca 
vechile sigilii cu inscripție germană, fiind 
proprietatea comunei, să fie cerute înapoi 
dela archiva comitatului, unde se păstrau 
pănă acuma.

Țerancele române din Ecica-ro- 
mână, la stăruința vrednicului paroch 
Valeriu Magdu de acolo, au espedat la 
adresa d lui Victor Tordășianu, president 
al „Reuniunii sodalilor români din Sibiiu“, 
anume pentru esposiția industrială, o ladă 
de lucrări țesute și confecționate de ma
nile țărancelor ndstre din Ecica (comitatul 
Torontal). Intre lucrările de tdtă frumu
sețea se găsesc covore de pat cu prețul 
dela 40—80 cor., covore pentru divane 
(otoman) cu prețul de 80 cor., covor de 
masă, covor sub masă cu prețul de 
130 cor., străiți ieșcane, cătrințe ieșc.ane, 
ciupage (camison) și brene ieșcane, în to
tal 29 bucăți cu prețul total de aprope 
1000 cor. — Obiectele sunt însoțite de-o 
descriere interesantă a lucrărilor și se vor 
pune în vendare. După totă probabilita
tea, lucrările harnicelor ecicane se vor es- 
pune și înainte de esposiție în galanta
rele și vitrinele magaziilor de modă din 
Sibiiu.

Concert. După cum aflăm, se va da 
în sera de 5/18 Septemvrie a. c. în sala 
de concerte un mare Concert-Recital aran
jat de d-1 D. I. Scărlătescu, directorul mu
sical al capelei române gr. or. din Paris, 
care șT-a făcut studiile musicale la Viena 
și Paris și care e cunoscut în lumea mu
sicals din Paris ca un compositor de va- 
lore. Concursul la acest concert și-l vor 
da atât d-na Charlota Leria, una dintre 
artistele cele mai puternice pe care le 
posedă România, cântăreța favorită a M. 
S. Reginei României, precum și tînărul 
virtuos în piano D. G. Boscoff despre care 
se spune, că e o minune. Ambii vor ese- 
cuta composițiunî de a-le d-lui Scărlă
tescu.

Un scandal în Monte-Carlo. Se 
scrie din Monte-Carlo cu data de 18 Au
gust: Astădi dimineță s’a găsit spânzurat 
pe crenga unui palmier, nu departe de 
casin, un tînăr elegant. Supraveghiătorul 
sinucigașilor, care în zori de di face un 
turneu de inspecție prin grădini'și pune în 
buzunarul sinucigașilor câte-va piese de 
câte 5 franci și le ia hârtiile, astădi nu 
și-a făcut datoria, din oare causă probabil 
va fi dat afară din slujbă. Sinucigașul a 
fost observat întâiti de câți-va dspeți ma
tinali, cari petrec aici la băi, și cari fă
când tărăboifi au constatat, că sinucigașul 
este un tînăr Brasilian cu numele de Go- 
■rnittas y Sanderos. Nenorocitul era vic
tima ruletei. El veni nu de mult din San- 
Paolo la Paris, unde trăiesce logodnica 
sa, cu care avea de gând se se căsăto- 
rescă la tomnă. înainte cu o lună făcu o 
■escursiune la Monte-Carlo, unde juca la 
ruletă. El perdea mereu. Odată îi ceru 
și logodnicei 100.000 franci sub un pre
text dre-care și îi perdu și pe aceștia. 
Eri primi scrisori de la tatăl logodnicei și 
de la logodnica însăși, în cari i-se aduce 
la cunoscință, că nu mai reflecteză la lo
godnă. Tînărul Brasilian a jucat tdtă sera 
•ca un furibund și câștigă la început sume 
■mari. Pe la orele 10 însă eși o serie de 
14 roșu. Brasilianul juca pe negru în fie
care rând maximul de 6000 franci. La al 
12-lea roșu, i-s’au isprăvit banii. EI părăsi 
sala, der nu se duse la hotel, ci se spân- 
.zură cu o sf(5ră elegantă verde de pal
mierul cel mai frumos din grădina casi- 
nului. Când l’au găsit, era deja mort de 
cel puțin șese ore.

Groznic incendiu. Din Salerno (Ita
lia) se anunță, că un mare incendiu a 
distrus aprdpe cu desăvârșire patru co
mune. din împrejurimile orașului.

Cai din armata germană deșertând 
în Franța. Dilele acestea s’a produs la 

frontiera Franței din spre Germania un 
incident forte bizar: vre-o 10 cai ai unui 
regiment de husari germani în manevră, 
cantonați la Moulin-les-Metz, au reușit să 
scape din mânile paznicilor lor și au ple
cat în triplu galop prin Ars, Ancy, No- 
veant, pănă la frontiera francesă; trecând 
apoi Arnaville, s’au refugiat la Bayonwille. 
Prevenită telefonic de un' ofițer german, 
jandarmeria din Pagny-sur-Moselle s’a dus 
la Bayonville și a recondus la frontieră 
caii, cari au fost remiși husarilor germani, 
ce se puseseră în urmărirea lor.

Un cocostîrc cu act de nascere. 
„S. D. T.“ scrie, că săptămâna trecută un 
vânător din Sibiifi a împușcat un cocos
târc, de aripa căruia era legată o. scriso- 
rică cu următorul conținut:

„Weseram 11 Iulie 1902. Westhavel- 
land lângă Brandenburg a/H. Europa. 
Germania. Decă vr’un Italian seu African 
ar ajunge în posesiunea acestui cocostîrc, 
îl rugăm se dea de scire despre sortea lui 
printr’o scrisore adresată la parochia We
seram. Maria Pauli, fiica de 19 ani a pas
torului de acolo, Karl Pauli când, theol. 
Helene Pauli soția parochului“.

Reuniunea femeilor române din 
Blașiu învită la serata musicală-deacla- 
matorică-teatrală, ce se va ține Marți la 
2 Septemvrie 1902 în sala otelului „Uni
vers11. Prețul de intrare: Locul I: 1.60, 
locul II: 1.20, stal —.80, studenți stal:
— .40. începutul precis la 7'/, ore sera. 
Venitul curat se va împărți în părți egale 
între „Reuniunea femeilor" și „Masa stu
denților" din Blaș. Bilete de intrare se află 
la „Consum", er sera la cassă.

Programa: 1) „Banditenstreiche“, de 
Suppe, eșec, la pian de d-șorele: Eugenia 
și Cornelia Deac. 2) „La iednă" de Vlă- 
huță, declamată de d-șdra S. F. Negruțiu
3) a) „Lohengrin und Tanhăuser" de 
Wagner—Jaell 6) „Cimpoiul" de Murășanu 
eșec, la pian de d-șdra Cornelia Deac.
4) „Declarația11 de M. Ban, predată de 
d-șora Corn. Chirilă. 5) „Pentru ochii lu
mii11 comedie în 2 acte de Labiche, loea- 
lisată de Gil. Rolurile le au : d-1 Ioan F. 
Negruțiu, d-șora Lucia Viciu, d-1 Traian 
Erdelyi. d-1 Quintiliu Viciu, d-șora Maria 
Nistor, d-șora Elena Nestor, d-1 Emil F. 
Negruțiu, d-șora Elena Hossu, d-șdra Cor
nelia Chirilă. După representație urmeză 
dans.

O petrecere (le vară împreunată.cu 
cântări, declaraațiuni și teatru, se vaaran- 
gia de cătră membrii corului biser. gr. or. 
din Brașovul-vechiu Duminecă, în 18 Au
gust v (31 August n.) 1902 în grădina 
hotelului „Pomul verde" din loc; la cas 
că timpul va fi nefavorabil, petrecerea se 
va ține în „Pavilionul de sticlă". (Coru
rile se dirigeză de d-1 Nicolae Oancea 
jun.) începutul la 7'/^ ore sera. Intrarea 
de personă 1 cor.; de familie (ă 3 per- 
sone) 1 fl- 20 cr. Venitul curat este des
tinat, pentru școla română gr. or. a bise- 
ricei sfintei Adormiri din Brașovul-vechiu
— Ofertele marinimose se vor primi cu 
mulțămită și se vor publica.

Villa Kertscll Atragem atențiunea 
publicului, care petrece în vilegiatură la 
Brașov, asupra vilei Kertsch, 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 luliu Popp, târgu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
seson.

Biblioteci pentru tinerime.
Ministrul de culte și instrucțiune 

publică, luliu . Wlassies publică un nou 
regulament relativ la bibliotecile pentru 
tinerime. Wlasics a instituit o comi- 
siune, care va purta titlul: „Comisiunea 
pentru conducerea bibliotecilor școlelor pri
mare și a bibliotecilor pentru tinerime.*  
Comisiunea va fi compusă dintr’un preșe
dinte, un referent și 12 membri, cari vor 
fi numiți de ministru pe un period de 
5 ani.

Regulamentul, pe basa căruia va 
lucra numita comisiune, are mai multe 
disposiții din cari luăm și noi următdrele:

1) In bibliotecile de la școlele ce 
stau la disposiția și sunt sub conducerea 
ministrului instrucțiunei publice, nu se 

pot introduce alte cărți, de cât celea cu
prinse în catalogul stabilit pe răspunderea 
sa de numita comisiune.

2) Introducerea în numitul catalog 
trebue să se ceră prin petițiune, plătin- 
du-se taxa de recensiune. Taxa va fi sta
bilită după prețul cărții. O carte, care se 
vinde cu prețul de 1 coronă, va fi recen- 
seată pentru taxa de 10 corone. Fie-care 
coronă în plus, cere o urcare de taxă cu 
10 corone.

3) Cărțile vor fi date unui censor, 
care va ave să judece:

a) Decă cartea e de valore în ce 
privesce fondul și forma.

5) Decă din punctul de vedere al pa
triotismului și al sentimentului național 
maghiar, este corespundetore și decă nu 
cumva conține vr'o espresiune contra sta
tului.

c) Decă nu conține ațițare contra 
confesiunilor.

Pe basa acestei censure, ministrul 
admite cartea cutare în catalog și o pu
blică în monitorul oficial.

Ministrul a dat totodată o circulară 
cătră inspectorii școlari, în care ordonă :

1) Să se înființeze la fie-care școlă 
de stat și comunală câte o bibliotecă.

2) De la fie care elev să se încaseze 
taxa de 50 filer!, care se va vărsa la 
fondul bibliotecei.

Itiulțăiiiitâ.
Subsemnații în numele „Reuniunii 

femeilor române pentru ajutorarea vedu- 
vetor ser ace din Brașov și Săcele“ ne fa
cem o plăcută datorie, a aduce și pe acestă 
cale sincere mulțumite st. ddmne Reveica 
Pascu, care s’a făcut membră fundatore 
ou cor. 50. St. domne Susana Mureșanu, 
care a dăruit cor. 10 și d-șorei Ecaterina 
Ghianțu. care a dăruit cor. 5. la fondul 
Reuniunii.

Brașov, 14 August 1902.
Dr. Iosif Blaga, Virginia A. Vlaicu,

secretar. cassieră.

D-1 Dr. Stefan C. Pop, advocat în Arad, ne 
rogă se dăm loc pe propria sa respundere urmă- 
torelor renduri:

Onorată Redacțiune!
Trebue să Vă cer scuze, că din nou 

sunt silit a recurge la ospitalitatea pre
țuitului d-vdstră diar.

Reptila numită „Tribuna Poporului" 
din nou se năpustesce asupra mea, înju- 
rându-mă și calumniindu-mă cum numai 
bandiții condeiului o pricep, cari deși pro- 
vocați, n’au curagiul să-și iscălesca nu
mele lor ticălos.

Deviza lor este: atacând onorea omu
lui, a ajunge la punga lui Pentru-că de 
când mi-am închis porțile casei și punga 
dinaintea lor, de atunci sunt dilnic în
jurat.

Drept aceea îmi țin de sub demni
tate a sta mai lung de vorbă cu aceia, 
pe cari în bunăcredință i-am ridicat, er 
adl mă înjură și acusă în mod inișelesc.

La timpul său voiu dovedi, cine sunt 
omenii de la „Tribuna Poporului", cari 
aliațî cu altă cloacă de murdărie, voiesc 
în mod banditesc a persecuta pe toți ome
nii de omenie. Aci mă mărginesc numai 
la următorea enunciațiune:

încât bandiții de condeiu vor dovedi 
îpaintea unui juriu, că eu am scos licita
ție pe tinerii din Moroda. acusați înaintea 
tribunalului pentru „Hora Ligei", ori că 
le-am făcut esecuție; și mai departe, că 
eu în viața mea vre-odată am tradat se
cretele poporului meu dușmanului său ; și 
în urmă, că domnul Văsârhelyi Laszlo ar 
fi numit pe Iancu t.ăeiunar ordinar în con- 
gregațiuuea comitatului Arad: me deoblig 
a depune la direcțiunea „Astrei*,  din totă 
serăcia mea, 1000 corone pentru scopuri 
culturale. ■

încât însă n’ar dovedi cele afirmate 
de dânșii, să fie scoși cu gârbaciul din 
sînul poporului românesc.

Că ce fel de elemente cutăză a-mî 
trage la îndoială valorea mea morală, 
ajungă a fi pe scurt amintită numai 
împrejurarea, că acea ființă decădută, pen
tru care — conform documentului ce-1 
am la mână — am ridicat dela „Victoria" 
sume enorme și care, când pleca la cer
șite în România, îmi storcea ultimul ban 
din casă, er în absența lui trebuia să mă 
espun cu întrega cancelarie ca să nu i-se 

liciteze mobiliarul, — când eu sunt dus 
de acasă asmuță canalia de stradă contra 
familiei mele și denunță, că „Cartea de 
aur" sigur se află la mine, solicitând prin 
insinuări anonime perchisițiuni nouă în 
casa mea.

Pfui! Ucigă-vă crucea diavoli spurcați. 
Arad, la 26 August 1902.

Dr. Stefan G. Pop.ULTIME SCIR1.
Racconigi, 27 August. Regele 

Victor Emanuel a plecat eri peste 
Groschen la Berlin. El e însoțit de 
ministrul casei regale Ponzio-Veglia,. 
de adjutantul superior Brusatti. In 
Novara i-se va alătura ministrul de 
esterne Prinetti.

Diverse.
O eroină din resboiul franco-ger

man. Ea este Catherine Laurin, fostă 
cantinieră pe timpul răsboiului la al 3-lea 
de zuavî, care nu numai, că s’a condus 
curagios în 1870, dar șciu să contribue 
cu energia ei la ridicarea moralului acelor, 
cari, descuragiați, sucombau alături de ea. 
Cu pericolul vieții sale, Catherine Laurin 
dăduse ajutor locotenentului-colonel de 
Horties, care expira pe genunchii ei. 
Altă-dată făcută aprope prisonieră de ulanii 
ce debordau ariergarda, ucise cu revolve- 
ru-i pe ofițerul german, care pusese mâna 
pe umerile ei, și pe un cavalerist prusian. 
Electrisațl de acest act de curagid, zuavii 
făcură o întdreere ofensivă și șarjind cu 
baioneta, liberară pe brava femeie în 
pericol. Prisonieră câte-va dile, mai târdiu 
ea evada și venia să se pună la disposi
ția comandantului pieței din Strasburg; 
atinsă pe drum de un obus în cdsta stângă, 
făcută din nou prisonieră la predarea pieței 
ea evada din nou și se duse la Montpellier, 
unde campa regimentul său. In sfîrșit odată 
resboiul terminat, ea urmă pe al treilea de 
zuavî în Algeria. Actualmente eroina Cat
herine Laurin locuesce la Philippevile, de 
unde dilele acestea a mers la Paris, unde 
a fost obiectul celor mai mari dovedi de 
stimă din partea tuturor, spre a depune 
un drapel la piciorele statuei Strasbour- 
gului. Dela Paris dânsa a plecat să-șî sa
lute tovarășii de arme, ce dorm ultimul 
somn în câmpiile din Niaderbronn, Woerth, 
Reichshoffen, Strasbourg, Metz și Bazeille. 
Chaterine Laurin e decorată cu medalia mi
litară, pe care o portă cu mândrie. — („Cr.“)

Literatură.
A apărut „Alm^nachul*  societăți- 

„Petru MaiorUf Budapesta 1901 cu un eoni 
ținut bogat și ilustrat. Format 8° cu 144 
oaginî. Prețul 4 cortine. Se află de ven4are 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

Sosiți in Brașov.
Pe <jiua de 26 August 1902.

H. Pomul verde; Deutschlender, Jeske, 
G-leisvitz; Bogdan, S. Sângeorgiu.

H. Europa: Mayer, BucurescI; Perlea, 
Brăila; Petheu, BucurescI.

H. Bucarest: Alexandrescu, Ionescu, 
Sinaia; Naftali, Brăila; Petrescu, Bușteni; Ange- 
lescu, Azuga.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian S. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie

Wăllischhof
— stațiunea de tren Brufnn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderata, 
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și informațiunl detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, T)r. Marius Sturza, 

medic consiliat- medic <iirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hofp. u. Maria-Enzers- 

strasse Ar. 136. dorf bei Wien.
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Cursul pieței Brașov.
Din 27 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. » 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. fl 19.04 71 19.07
Galbeni T) 11.20 71 10.30
Ruble R'isescI n 2.54 77

Mărci germane y? 117.25 n —
Lire turcescl r 21.40 77 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101,- n 102.- '<

Nr. 12723-1902.

Licitațiune cu oferte.
Marți în 2 Septemvre a. c. la 10 

ore a. m. se va tine la oficiul eco
nomic orășânesc licitatiune cu oferte, 
spre a se da în întreprindere lucră
rile de regulare a străcji) Morii 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 
la oficiul economic orășenesc până 
la ora sus numită.

Aceste oferte au se fie prove 
cjute cu timbru de 1 coronă și cu 
vadiu de 5"/0 socotit după suma pro
iectată, apoi au se fie închise și si
gilate.

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 cunbace 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 orășenesc, tot-deuna înainte de 
mezăcji dela 8 —12 bre.

Brass 6, 19 August 1902 
2_2.(G3S). Magistratul orășenesc.

medic primar al spitalului civil, 
—operator, —— 

medic pentru “W 

bole de femei și copii.
CONSULTAȚII:

dela 2 — 4 ore p. m. cu escepție 
de Duminecă și serbătorî.
Sii'iil spitalului nr. 19.Sii'iil spitalului nr. 1».

Cursul la bursa, din Viena.
Din 26 August n. 1902.

Renta ung. de aur . ... . 121.80
Renta de corone ung. 4% • • • 9®-—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/20/0 . 119.35 
Impr. căii. fer. ung. in argint 4l/2(70- 100 ~ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.85 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • • 97.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.— 
Impr. ung. cu premii...................  203.—

| LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25 
I Renta de argint austr......................... 101.75
Renta de hârtie austr......................... 101.65

Rente austr. 4°/0 de corone . . 100.15
Note italiene.................................. 94 35

Renta de aur austr . . . 121.55
LosurI din 1860. . . . . 152.20
Acții de-ale Băncei austro-u □gară . 15.84
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 727.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 682,25
NapoleondorI- . . . . . 19.08
Mărci imperiale germane . . 116.97’/2
London vista . . 239.70
Paris vista . . . . . 98.20

4 t

2f*€sHlQ  imediat
LsaIw a gs 8 s cație în 

prăvălia mea de mărfuri coloniale 
și de ferărie, în Szâsz-Sebeș.

Se cere cunoscința limbilor 
română, germană și maghiară.

Iosif Onițiu.

Aducem la cunoscința on. public, care consumă caz, că

am predat veidsrea
Corpurilor incandescente 

X£xeje (ITetze)
cele mai bone, și care sunt superiore ori cărei 
privința forței de lumină și a durabilității Fa- 
Ungaria este permisă cu patenta nr. 19,314,

recunoscute ca 
concurente iu 
bricarea lor în 
inamică Oomm

IH11L & A1B1B Tf I, Strada Spitalului nr. 62.
VSmlarea este fixaiă cast 40 cr. 80 ham bncata.*

„Durable,“ ^'^ZceMă Budapesta.2—3.(695

ACADEMIA comercială din GRAZ.
fi S T fi T ti T fi® U B & E C,

subveniicnat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii suoeriore, ai cărui 
absolvenți au dreptul de a servi în armată ca voluntari pe un an.

Tn 18 Septemvrie se începe al 40-lea an școlastic-
Vor fi primiți absolvenți ai scotelor medii mferiore precum și dela scolele 

oivile (aceștia sub anumite condițiunî). — Primiri dela alte institute similare, 
atârnă dela aprobarea înaltului Ministeriti.

Acest institut au adoptat o nouă organisație, în urma căruia tuturor șc6- 
larilor li-se oferă cu siguranță posibilitatea, de a-șl însuși cu ușurință materia 
cea mare de învățământ în amendoue direcțiunile: instrucția generală și spe
cială. — In special în primul curs se ia numai o limbă străină.

Un Curs preparator sau introdus pentru concurență cu calificație mai infe- 
ribră precum și pentru elevii carii nu cunosc îu deajuns limba germană.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
la 5 Octomvrie) pentru abiturienții (absolvenții) scâlelor medie superiore, cari 
voesc să se aplice la întreprinderi oomerciale seu industriale, sâu ca universitari 
vor se-șl înmulțâscă cuncscințele.

Se țin și cursuri de un jumătate an, și de un an pentru Domni și separat 
pentru Dame ce se începe la 18 Septemvrie și 15 Februarie.

Prospecte și alte informațiuni pentru primirea la academie, se pot căpeta dela 
,,îors.slkaiizeiei” în GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.

6 .(C07). L Berger, director.

ii

„întreprindere de Credit-H£poteoaru
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri se potă ajunge la 
prumuturî ieftine și pe lângă condițiunile cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe pământuri ori și unde

oca- 
î ra
mai $

Interesele cu amortisarea capitalului cu tot fac mai puțin 
la băncile mici, numai interesele simple.
Favorul cel mai deosebit și de neprețuit este, că CU înce

tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se șterg-e de 
pe pământul hipotecat, er’ ratele plătite în amortisarea capitalului 
se restituesc numai decât în bani gata.

Cu modalitatea împrumuturilor acestora, proprietarul unui 
pământ ajunge la bani ieftini și este Bigur că ori și când ar 
înceta din viață, pământul rămâne liber de greunamâut, iar’ 
erecții mâi capătă și bani gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pămeuturl, cari 
au lipsă de bani să se folosesc ă de favorul acesta.

Pe pământuri cari sunt hipotecate la alte institute încă se 
dau împrumuturi plătindu-se din suma împrumutată datoria 
veche la respectivul institut.

La certri de împrumuturi se recere copia cărților funduare 
și foia eatastrală.

Pr»sg>ecte detailate eu SnforinaținBiile necesare se 
So, cerere, pe lân&ii trimiterea «le măi-ei poștale £n valore «le una 
c«rd»oă pentru porto poștal.

Cererile sunt a-se adresa Ia :

„h^trepiiaderei <5e Credit Olpatecar, Eliberarea 
pamenitMh»â de gs’eraswLffltt

în SâbBÎu (N. Szeben) strada Bruckenthal 36.

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

mâ

O taL gn |

provenită din isvorul „BathoH“ din Kăszon-lmper, 
în stare cat se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate Dr. fifiela JLesBg-yeS se espri- 
astfel:

Isvorul din Kăszon-Impe1’ „Re pa ti“ dă o apă alcalin
acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formâză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de apiope apre
ciată.u

Profesorul fi>r. Slgâsammî Puojesx epee:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat 

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

Profesorul Bfir. WiBBaeîm filaflslk.6 se esprimă
„Apa minerală „Repati“ este nu numai o apă

de beut, ci este tot-odată o apă vindecătâre, de efect 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa scumpă 
importată diu Boemia, numită apă. de Krondorf.8

c a t a r a-
1

astfel: 
escelenfă

Depozitul principal se află 
în Târgul Boilor nr. 4. -sn 

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei11 

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

Tipogiafia A. Mureșianu, Brașov.
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MT „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde1 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 

la Eremias Nepoții.


