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Obstrucțhmea cehă și Ungarii.
După t6te câte se vestesc pu

tem admite, câ peste puține (file ne
gocierile dintre guvernele dualiste 
vor fi terminate și cestiunea pactu
lui economic va pute se între în 
stadiul ei ultim : al resolvării în si
nul parlamentelor.

Decă înțelegerea între guverne 
a. fost așa de grea și a mers atât 
de încet, trebuind să intervină chiar 
monarchal de repețite ori, una din 
cause, și de sigur nu cea din urmă, 
este, că atât guvernul unguresc, cât 
și cel austriac stau sub presiunea 
amenințărilor oposițiunii din cele doue 
parlamente. Acâsta se pote afirma 
mai ales despre guvernul Koerber, 
care, după situația parlamentară ce 
o are, trebuia sS scie dinainte, că 
nici-odată nu vor pute trece proiec
tele sale prin Reichsrath, dăcă nu-i 
va succede se-i presenteze acestuia 
un pact cât de cât mai favorabil, 
decât cel de pănă acuma.

Mai are însă guvernul austriac 
se socotăscă cu-o oposițiune, care, in
dependent de aceea cum îi va suc
cede acestuia a se înțelege și îm
păca cu guvernul ungar, din motive 
de politică interioră pote se devină 
forte periculosă pactului.

Acesta este oposițiunea Cehilor. 
Ea face dependentă soluțiunea pac
tului dela soluțiunea premergetore a 
conflictului național ceho-german. 
Cundscem destul de bine pretensiu- 
nile Cehilor. Ei cer se li-se restitue 
concesiunile, ce li-se făcuseră cu pri
vire la dreptul de limbă, prin cunos
cutele ordonanțe de limbă, cari, în 
urma agitației Germanilor, au fost 
desființate. Guvernul a tot amânat 
regularea relațiunilor dintre Cehi și 
Germani și încercările de împăcare, 
ce s’au făcut la inițiativa lui, n’au 
avut nici un succes tot din causă, 
că guvernul a șovăit de a lua o po- 
sițiune hotărîtdre. A putut d-1 Koer
ber prin compromisuri economice 

și de natură culturală se-o ducă 
cu Cehii pănă a<jl. Tot-deuna însă 
aceștia l’au admoniat se aibă de grije, 
căci de nu-i va succede a-le restitui, 
ceea-ce li-s’a răpit prin suprimarea 
ordonanțelor de limbă, oposițiunea 
cehă se va ridica în contra lui cu 
ocasiunea presentării proiectelor pac
tului în parlament și, facend obstruc- 
țiune, va răsturna guvernul, doborînd 
și pact și constituția actuală cen
tralistă.

Situația devine și mai compli
cată prin faptul, că clubul Cehilor 
tineri e chiar constrîns de a trage 
consecențele estreme față cu guver
nul Koerber, îndată-ce se va pune 
la ordinea cjilei resolvarea parlamen
tară a pactului cu Ungaria. Și acesta 
fîind-că radicalii naționali și socia
liștii agrari cehi stau la pândă și 
abia aștâptă se aibă un motiv a 
acusa înaintea alegătorilor pe Cehii 
tineri, că n’au energie, și a-i depopu- 
larisa.

Așa-der clubul Cehilor tineri 
n’are semai alegă. Fiind pus în acestă 
alternativă trebue se cjieă și el gu
vernului — său va împlini
postulatele cehice, seu va ave de 
furcă cu obstrucțiunea cehă.

Cu privire la scopul și șansele 
eventuale ale acestei obstrucțiuni, 
publică un deputat distins din „Reichs
rath “ în „Pester Lloyd" un remar
cabil articul. Că fbia guvernamen
tală i-a dat loc, deși „cu ore-cari 
reserve", e de înțeles, căci în acest 
articul sunt sfătuiți Cehii să renunțe 
la obstrucțiune.

Autorul recunosce deplina în
dreptățire a Cehilor de a face ob
strucțiune, dăr crede, că acesta nu-’șl 
va ajunge scopul. Causa, că nu se 
pote realisa împăcarea germană-cehă, 
fiice, nu e guvernul austriac, de- 
drece acesta și-a dat și îșl dă totă 
silința de a’l realisa, ci piedeca i-o 
pun Germanii, cari țin încă morțiș 
la ideia supremației lor.

Obstrucțiunea cehă ar trebui der 
să lovescă în Germani, ca să-și ajungă 
scopul, der Germanii vor profita 
numai din urmările obstrucțiunii. Ea 
va fi îndreptată deci numai în contra 
guvernului austriac și în contra Un
gariei.

Arată apoi, că guvernul austriac 
are mijloce a-și ajuta în cașul ob
strucțiunii ; are înainte de tote §-ul 
14 și pdte încheia pactul cu acest 
paragraf. Așadăr față cu guvernul 
obstrucțiunea ar rămâne fără efect. 
Der și față cu Ungaria ea nu va 
ave nici un efect, căci acăsta ar dis
pune atunci de sine stătător. Și cum 
s’ar potrivi obstrucțiunea Cehilor cu 
declararea conducătorilor lor, că ei 
nu vor să turbure relațiuniunile cu 
Ungaria?

Din tote aceste cause, autorul 
articulului amintit nu vrea să crădă 
în obstrucțiunea Cehilor. E târnă 
însă, ca nu cumva agitația din sinul 
poporului cehie să-i silâscă chiar a 
o face. De aceea dă să cunoscă gu
vernului Koerber, că va fi necesar 
să le clădescă Cehilor o punte de 
aur, ca să pdtă eși din greua lor si- 
tuațiune, fără ca acesta să însem
neze pentru clubul Cehilor tineri o 
capitulare.

Se recomandă mai departe lui 
Koerber, să fie mai serios și mai 
energic față cu domnii din stânga 
germană și să le dea a cunosce, că 
nici pomii lor nu vor cresce pănă 
în cer.

Scriitorul nrticolului din „Pester 
Lloyd" ne mai istorisesce, că, după 
cum se vorbesce în cercuri bine in
formate, Koerber ar avă gata în 
portofoliul său un elaborat de consti
tuție basată pe votul universal, pe 
care Far pută octroa în cașul es 
trem, ca ultima ratio. Acâsta ar fi o 
lovitură de stat fdrte poporală, căci 
massele mari ale poporului ar ave 
atunci și ele un cu vent, pe care as- 
tădi, cu sistemul representării de 
interese, nu’l au. Introducerea votului 

universal ar aduce cele mai mari 
pagube burgesiei germane. Deci 
amintita ultima ratio are de scop a 
spăria pe Germani.

Din espunerile aceste ale „dis
tinsului deputat austriac" se vede 
clar, că în fond ele răstălmăcesc 
gândurile politicianilor unguri de la 
cârmă. Cu tdte asigurările, ce le fac, 
că nu le pasă de nimic, cei din urmă au 
o adevărată groză de obstrucțiunile 
și încurcăturile din Austria. Și cu 
tot dreptul, căci nu se pdte ca 
aceste încurcături să n’aibă urmări'fa- 
tale și pentru Unguri.

Modifiaarea legii naționalităților. 
Din Lipto-Szt-Miklos se anunță, că comisi- 
unea permanentă a comitatului Liptau a 
desbătut alaltăeri rescriptul comitatului 
Pojun privitor la modificarea -legii națio
nalităților, Oomisiunea permanentă a co
mitatului Timișdra a luat simplu la cunos- 
cință rescriptul comitatului Pojun. — De
putății Dr. Vargics Itnre și Dr. Fuldpp 
Bela au de gând se vorbâscă în dietă la 
acest obiect. Cel din urmă va cere desfiin
țarea legii din 1868.

Noua sesiune a dietei se va des
chide la începutul săpătmânei viitore în 
noul edificiu. Primul proiect de lege cu 
care se va ocupa dieta, e proiectul despre 
imigrare și emigrare. Vor urma apoi pro
iectele pregătite de ministrul de justiție, 
după care se vor pune în desbatere două 
proiecte însemnate: despre budget și pact. 
Nici guvernul nu scie, ce va fi cu proec- 
tul din urmă. E mai mult ca probabil, că 
până la finele lui Decemvrie dieta nu va 
da țării un pact votat pe cale parlamen
tară.

Solidaritate ceho-croată. „Narod- 
ny Listy“, organul tinerilor cehi s’a pro
nunțat la timpul seu nefavorabil despre 
escesele croate din Agram. Croații li-au 
luat în nume de rău acesta Cehilor și 
era de temut, că pretenia ceho-croată se 
va strica. Tinerii Cehi au observat, că fă-
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Emile Zola.
In dimineța dilei de 29 Septemvrie 

a murit în Paris romancierul Emile Zola 
— de morte năpraznică.

întors din vilegiatură la Paris și fiind 
timpul cam răcoros, a pus se i-se facă foc 
în sobă și soba fiind stricată, acidul carbo
nic l’a asfixiat. Dimineța, vădend servitorii 
că stăpânul lor nu-i chiamă la ora obici
nuită, au forțat ușa și au găsit pe Zola 
mort, er pe soția sa leșinată.

Tcîte diarele, mari și mici, publică ar
ticole de fond și foiletone, apreciând ac
tivitatea romancierului Zola. Pentru unii, 
el a fost un scriitor genial, care a creat 
epocă în literatură, un autor productiv, 
care și-a sacrificat totă viăța, căutând 
adeverul\ pentru alții n’a fost, decât un 
romancier, talentat și productiv, ce e drept, 
der „pornograf", și ca se întrebuințez o 
espresiune împământenită de adversarii 
lui, „scatolog", care totă vieța a alergat 
după scandaluri și murdării, pe cari le-a 

descris cu multă dibăcie, distrugând bu
nele moravuri.—Zola este șeful șcdlei na
turaliste în literatură.

Dat fiind, că din pressa universală, 
cel puțin 80% se află în mânile evreilor, 
cari aplaudeză ori-ce direcție disolvantă 
în literatură, ca și în politică și sociolo
gie, este evident, că între aprecierile, ce 
i-se fac acum după morte lui Zola, sunt 
în majoritate cele elogiose. Acăsta însă 
nu ne va împedeca, să ne spunem și noi 
părerea, care va fi de sigur în contradicție 
cu elogiile presei jidovesc!.

Când e vorba de scrierile lui Zola 
și de publicul cetitor român, trebue să 
stabilim de la început o distincție bine 
marcată: între publicul cetitor român de 
dinedee de Carpați, și... între publicul ceti
tor din România.

Aici, la noi, romanele lui Zola așa- 
dicând n’au avut public cetitor, nu nu
mai pentru- că publicul nostru nu este cu
noscător de limba francesă, căci putea să-le 
cetescă și în traducerile din alte limbi, pe 
cari le cunosce și în cari au apărut, — 
der pentru-că concepția morală a publi
cului nostru a întîmpinat cu aversiune 

bălăcăriile, seu cum se dice pe la noi, 
„îmbălăciunile", pe cari le-a debitat ro
mancierul frances.

Intru cât pentru publicul cetitor ro
mân de peste Carpați, constatarea nostră 
este cu desăvîrșire opusă.

Afară de Franța, pdte numai în Ru
sia să fi găsit Zola un public mai nume
ros și mai grat pentru romanele sale, de
cât în România.

Sunt nouă ani, de când scriitorul 
acestor rânduri trecuse în România. După 
o ședere scurtă de sese săptămâni în ora
șul de lângă Milcov, Focșani, am fost „per
mutat", după obiceiul țărit, la Brăila. Nu-i 
vorbă, permutarea acesta mi-a convenit 
din tote punctele de vedere, căci Brăila 
era oraș de port, oraș frumos și pe lângă 
acestea : „orașul mocanilor", adecă oraș, 
unde elementul transilvănean era bine re- 
presentat. Permutarea mai avea și carac
terul unei avansări.

Nu e vorbă însă acuma despre aces
ta, ci e vorba despre Zola. Să revenim 
așa-der la Zola.

Intr’o seră unul din colegii mei de 
la liceu, un distins profesor de sciințele 

naturale, a dat o serată de ceaiu în salo
nul său, ce-1 avea închiriat în casa unui 
grec din pieța „Sfinților Archangell". Eram 
Invitați doi colegi, eu și Leonte Moldo- 
vanu, originar din Șinca-veche, și patru 
colege, profesore la externatul secundar 
de fete „Penetis Zurmale" din acel oraș.

Felul acesta de serate pentru mine era 
ceva nou. Trei tineri profesori să se adune 
la locuința unuia dintre ei, împreună cu 
patru domnișore tinere — la ceiu. Ideea 
acăsta avea pentru mine un farmec de
osebit.

Pentru dânșii însă așa ceva nu era 
nimic nou. La universitatea din Bucuresci 
și Iași, unde studentele se află în număr 
considerabil, seratele de felul acesta în
tre studenți și studente, fără gardedame, 
trebue că era un lucru obicinuit.

Am beut ceiu cu rum, am mâncat 
prăjituri, am beut vin și ... am discutat.

Profesorele erau la înălțimea lor în 
discuțiune. Două din ele erau absolvente 
de universitate și una chiar licențiată în 
litere și filosofie, gradul cel mai mare, ce 
se putea obțină pe atunci la o universitate 
română, căci doctoratul, pe care încă nu 
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cuseră o greșală și se grăbiră a o îndrepta. 
Din Agram se anunță, că clubul tinerilor 
cehî a invitat pe deputății mai de sâmă 
croați si sloveni din Austria, să-i spriji- 
nescă în cas când vor fi siliți se facă ob- 
strucțiune contra pactului. Dăcă Croații 
și Slovenii vor face promisiuni în direcția 
acesta, Cehii își vor ține de datorie a 
sprijini din tdte puterile nisuințele Croați
lor. Acestă hotărîre a Cehilor a fost pri
mită cu mare bucurie din partea foilor 
croate din Agram.

Magnați koșutiști. Am relevat la 
timpul seu toastul neobicinuit al baronu
lui Wesselenyi, care la banchetul dat cu 
ocasiunea desvălirei monumentului tatălui 
său în Zelau în calitate de fișpan a beut 
în sănătatea Majestății sale, profețind într’o 
resuflare disoluția imperiului austriac. — 
Un alt magnat, cotele Kârolyi Is'tvăn, a 
ținut și el un toast la serbarea dată în 
amintirea lui Kossuth în Careii-mari și a 
declarat, că cultul lui Kossuth este compa
tibil cu dinasticismul.— Un al treilea mag
nat contele Zichy Jeno, la o adunare ți
nută în Dobrițin vorbind despre necesita
tea separațiunei economice de Austria, a 
enunțat, că razimul monarchiei se află în 
Ungaria. — Diarul „Ellenzek“ relevând și 
el aceste trei toaste, dice, că ele nu au 
fost rostite numai așa din întîmplare, ci 
că sunt o „coincidență a sufletelor îngrijate 
de viitorul patriei.14

„Corda J’ratres" la Veneția.
Primirea studenților români.

Telegramele sosite din Veneția ves
tesc, că cortegiul, care s’a format spre a 
eși alaltăeri (Miercuri) în întâmpinarea con- 
gresiștilor la gară, a fost imposant. Repre- 
sentanții sosiți deja pentru congres, s’au 
dus se întâmpine pe cei cari veneau.

In numele orașului a salutat pe cei 
sosiți asesorul Rava, apoi s’a format cor
tegiul, care era precedat de gardiști și de 
musica orășenescă, care intona imnuri.

Studenții strigau: Trăiescă „Oorda 
Fratres! „Trăiescă Veneția!11 Mulțimea răs
pundea salutând pe studenți și aclamând 
diferitele naționalități, cu deosebire pe cea 
română.

Pretutindeni Românii fură primiți cu 
cea mai mare simpatie. Studenții români 
în număr de vr’o opt-deci, au sosit Mer
cur! dimineța, la -7 ore, pe bordul vapo
rului „Hegediis Săndoru. La sosirea vapo
rului în bazinul San Marco, a mers întru 
întâmpinarea lor cavalerul Jacchia, preșe
dintele secțiunei italiene „Corda Fratres, 
și Falzin, președintele comitetului local.

Primirea studenților români a fost 
fdrte cordială. S’astrigat: „Trăiescă Româ
nia'. Trăiescă Italia!“ Toți studenții pur
tau lenta de colori naționale.

După schimbarea salutărilor, studenții 
români s’au coborît în piața San-Marco, 
de unde au pornit spre diferitele hoteluri 
ce li-se hotărîseră. Pretutindeni au fost 
primiți și salutați în mod simpatic.

La 2 ore după amiadi s’a făcut la 
gară primirea solemnă a representanților 
studențesc! din Franța.

Pactul.
Din Viena sosesc amănunte interesante 

despre tratările asupra pactului vamal. 
Conferențele dureză acum de 10 dile. 
In cele trei dile din urmă ele s’au ținut 
sub presidiul Majestății Sale monarchului, 
care a renunțat la vînătdrea de curte, nu
mai ca să pdtă fi în Viena și să presideze 
conferențele.

Majestatea Sa a primit alaltăeri după 
amiadi mai întâiu pe Koerber, apoi pe 
Szell. După ei a fost primit ministrul co
mun de esterne.contele Goluchowski. După 
audiențe, Goluchowski a conferit cu cei 
doi miniștri președinți, apoi s’a dus din 
nou la Majestatea Sa, ca să raporteze.

Se afirmă, că în consiliul de Mier
curi, cei doi miniștri-președinți au decla
rat, că necondiționat tș-î menține fie-care 
din ei punctul de vedere și că nu pot 
se facă concesiuni noue.

„Neues Wiener Tagblatt*  scriea alal
tăeri, că contele Goluchowski ar fi luat 
asupră-șî rolul de mijlocitorîntre Koerber 
și Szell și că se speră, că pănă la 4 Oc- 
tomvrie tratările se vor încheia.

După ultimele soiri telegrafice din 
Viena cu data de 2 Octomvrie, ministrul 
președinte Szell a fost primit eri dimineța 
de cătră Majestatea Sa într’o audiență, 
care a durat mai mult de o oră.

„Neue Freie Presse*  spune, că în cesti- 
unea pactului s’a întâmplat o întorsătură 
decisivă, întru cât divergențele cele mari, ce 
s’au ivit în timpul din urmă, sunt aplanate 
deja și resolvarea definitivă a pactului 
este asigurată. Au mai rămas <jice diarul 
amintit numai cestiuni formale, cari se 
vor tranșa în Budapesta, unde vor merge 
miniștri austriac! și unde se va subscrie 
procesul verbal despre încheierea pactului.Masa studenților academici,î

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Clușiu, 1 Oct. 1902.
Vă vestesc, că astăzi s’a deschis 

masa studenților academici din Olușiu, 
creată prin institutul „Economul11, la cesurile 
12*/ 2 în presența membrilor esmiși din 
direcțiunea numitei bănci, a d-lor Dr. Aurel 
Isacu, Dr. Elie Daianu, Dr. Amos Frâncu, 
Basiliu Podobă, director esecutiv, mai de- | 
parte a delegațiunei tinerimei universitare 
și a celor 6 studenți universitari, cari con

form propunerilor făcute din partea băr
baților de încredere ai tinerimei, au fost 
împărtășiți pentru anul curent școlar de 
beneficiu.

Deschiderea s’a făcut printr’un dis
curs de introducere magistral, rostit cu 
elocuență de președintele „Economului14 Dr. 
Aurel Isacu. Reamintind marile evolu- 
țiunî, ce s’au produs în vieța popdrelor 
prin instituțiuni asemeni aceleia a mesei 
studenților la Bologna și Leyden, vorbi
torul dice, că consideră pe tinerii univer
sitari cei împărtășiți de beneficiul mesei, 
ca ospeți ai obștei românesc!, care din 
prisosul uneia dintre institutele, ce le sus
ține, i-a întrunit la o masă menită se în- 
tărescă legăturile de frăție, solidaritate și 
devotament față de causa poporului nostru. 
In legătură cu acdsta Dr. Isacu a bine- 
ventat pe cei ce de adi ’nainte au să fie 
comeseni și și-a esprimat speranța că ,di
vina inspirațiune14, cum numise d-sa masa 
studenților, va fi sprijinită de toți, cei ce 
simt pentru viitorul tinerimei, deci a ne- 
mului, și în curând societatea de la masă 
va fi sporită cu ospeți noi.

Regret, că nu vă pot împărtăși 
discursul în tot cuprinsul seu, fiind-că atât 
de mișcat am fost și de discurs și de im
portanța momentului, încât numai notițe 
fugitive mi-am putut face.

La discursul d-lui Dr. Isacu a res- 
puns în numele studenților celor împărtă
șiți, prin o vorbire scurtă, dăr înflăcărată, 
d-1 Traian Suciu stud. în fii., urând mesei 
studenților vivat, crescat floreat\

Cu acesta mică solemnitate s’a în
cheiat inaugurarea și comesenii și-au ocu
pat locurile lor.

Lista beneficiaților e urrnătdrea: Va
ier Ostate medicinist anul V, Traian Suciu 
stud. fii. anul III, George David stud, iu- 
rist anul I, Traian Pop stud. jur. an. I, 
A. Geaja stud. jur. an. III, I. Circa stud, 
med. an. II și Virgil Radeș stud. jur. an. II.

După încheiarea festivității s’a lățit 
prin tinerime îmbucurătdrea veste, că d-1 
Stefan Havasi, mare proprietar și membru 
în direcțiunea „Economului11, a mai creat 
din al său un loc gratuit la masa studen
ților academici. Acest nobil filantrop ro
mân, dela care națiunea încă multe bune 
așteptă, care numai mai deunădi printr’o 
fundațiune de 4000 cor. a salvat școla 
română și a întărit biserica strămoșdscă 
din satul său natal Tășnad-Sarvad, prin 
fundațiunea sa, nu numai a mai adăugat 
o frundă de laur în cununa meritelor sale, 
der a dat o pildă și pentru alții, cari au 
sentiment pentru neajunsurile tinerimei 
române și vreu să o fortifice în fața vii- 
torelor lupte, ce o așteptă pentru desro- 
birea poporului. Vivant sequentesl

Observatorul.

Consistorial evang. săsesc și numele 
localităților.

Maghiarisarea numelor localităților a 
dat mult de lucru nu numai guvernului, 
ci și autorităților confesionale.

Consistoriul ev. aug. săsesc din Ar
deal (Sibiiu) a dat dilele acestea o circu
lară cătră tote oficiile eclesiastice și șco
lare de sub jurisdicțiunea sa, în care arată 
în ce chip să se acomodeze disposițiunilor 
legii în usul dilnic al numelor de loca
lități.

Circulara dispune, ca în rescriptele 
adresate autorităților de stat, orășenesc! 
și municipale, seu cătră institutele și șco- 
lele, cari aparțin sferei de drept a statu
lui, se se întrebuințeze tot-deuna numele 
oficial al cutărei localități, însă pe lângă 
numele oficial să se pună între parentese și 
numele german, care a fost în us pănă 
acum. Astfel să să procâdă și la adresele 
de pescrisorile libere de porto.

Din contră în afacerile interne, con
form constituției bisericesc!, bisericele și 
școlele se întrebuințeze și în viitor vechile 
numiri germane.

Acestă disposițiune din urmă nu e 
de loc pe placul șoviniștilor. „Bud. Hir- 
lap“ pretinde, că ea se opune spiritului 
legii despre numele localităților, ba chiar 
și literei legii. Cere, deci, numita fdie, ca 
guvernul se nu trecă cu vederea dișposi- 
ția consistoriului săsesc din Sibiiu și să-l 
facă atent la eventualele consecențe, cari 
vor isvori dintr’o astfel de „disposițiune 
demonstrativă11.

Serbarea de la Șipca.
După încheierea manevrelor, s’a ți

nut revistă asupra celor 35,000 de soldați 
bulgari concentrați din acest incident. O 
astfel de revistă nu s’a mai făcut pănă 
acum în Bulgaria. A asistat și marele 
duce Nicolae Nicolaevicl. La banchetul, ce 
s’a dat după revistă, principele Ferdi
nand a rostit următorul toast:

„înainte cu 25 de ani formându-se 
în Chisenev trupa voluntară, s’au pusbasele 
armatei bulgare. Cea din urmă a trecut 
peste Balcani pănă la Tundza, unde a dat 
peste inimicul mult mai covîrșitor în nu
măr. După luptele de lângă Stara-Sagora 
și Truzanli, s’a făcut retragerea prin strîm- 
tore, pentru a apăra pasul Șipca. Mica 
trupă a stat față ’n față cu armata în- 
tregă a lui Suleimati-pașa. Au urmat cjile 
grozave, apoi lupta din 9 și 10 August, 
diua memorabilă a vitejiei și jertfei atât 
din partea Rușilor, cât și a Bulgarilor. 
Urmară apoi dilele gloriose de 26 și 28 
Decemvrie, în care s’au făcut minuni de 
eroism. Astăzi cu recunoscință ne adu
cem aminte de eroii căduți. Armata pe 
care a reînviat’o Țarul liberator, a adus 
rode. Mulțumim Țarului, pentru-că a tri
mis aici pe marele duce Nicolaevici, ca 
să vadă, că unica cale a înflorirei Bulga
riei este să pășim pe urmele anteceso
rilor11.

l’a luat nimeni în țeră, s’a introdus de 
atunci.

Acâsta din urmă se distingea prin 
o dialectică neobicinuită, avea un orisont 
larg și își esprima ideile într’un dialect 
moldovenesc, sadea,așa că având, pe lângă 
tdte acestea, și nisce ochi de drăcoică, 
aprope tot-dâuna era sigură de biruință, 
când discuta cu un bărbat.

Și s’a discutat despre Zola.
Domnișdra era încântată de felul 

de a scrie al lui Zola. Ii^cetise, îi „savu
rase11, așa dicând, tote romanele.

Frații și surorile ndstre de dincolo, 
pot s’o spun orzăn, n’au tocmai părerea 
cea mai bună despre Ardeleni. Vorba lui V. 
Alexandri, scrisă într’o scrisore adresată lui 
I. Negruzzi și publicată în „Convorbirile 
Literare" : — ei ne cred, că suntem nisce 
Beothieni, adecă nătărăi.

Voiti fi provocat și eu impresia unui 
Beothian în fața drăgălașei mele licențiate, 
deja prin felul meu de a fi, tăcut și gân
ditor, der calitatea mea de Beothian s’a 
ridicat la potență, când am îndrăsnit se 
iau cuvântul și se combat direcția natu
ralistă în literatură. Mărturisesc, că am 
simțit un fel de milă, când am audit de 

pe buzele acelei domnișdre, franc și fără 
nici o reservă declarația, că ea nu numai 
că a cetit, a „savurat14, romanele lui Zola, 
der că le aplaudâză din tdtă inima și le 
consideră ca modele. Nu-i vorbă, că și 
densa a simțit un fel de milă pentru mine, 
care sunt atât de înapoiat, încât n’am 
ajuns a pricepe rostul curentelor mddărne 
în literatură, ba încă am curagiul se com
bată pe Zola. Asta nu pdte se o facă, de 
cât un Beothian patentat.

Și ecă așa am ajuns să ne compăti
mim reciproc. Nu sein însă, care s’a com
pătimit unul pe altul cu mai multă dreptate.

Spunând adevărul, eu n’am cetit din 
Zola, decât „La dibăcie*, —mărturisesc, cu 
multă repulsiune,—și „Lourdes*,  primul ro
man din trilogia mai nouă a lui Zola: 
„Lourdes—Rome—Paris11, mărturisesc încă 
și cu mai multă repulsiune. Le cunosc 
însă aprope pe tote din recensiuni și spi
cuiri, de ajuns, pentru-ca să-mi pot forma 
o idee justă despre efectul demoralisator 
și destructiv al acestor romane „sca
tologice11.

înzestrat cu un talent estraordinar 
de sintetisare și de analisă, felul de a 
scrie al lui Zola este felul în care medicul 

redacteză procesele verbale la autopsie și 
comisarul de poliție procesele verbale în
cheiate cu criminalii, tdte acestea forte 
adevărate, der lipsite de elementul frumos 
și de nimbul ideal, o condiție sine qua 
non a unei bucăți literare. Câte lucruri 
spurcate nu se petrec în vieța omului și 
în societate, cari tdte sunt adevărate, der nu 
sunt menite a se analisa în literatură!

Zola după-ce în marele ciclu de ro
mane „Rougon-Macquart*  a analisat și 
descris vieța socială din Franța, cu detai- 
lurile cele mai murdare, veștedend și dis
trugând în cale tot, ce e frumos și ideal, 
a venit cu trilogia lui amintită, să dis
trugă și credința religiosă.

In „Lourdes11, Zola descrie pe un preot 
cu numele Pierre Froment, care și-a per- 
dut credința și, cercetând adevărul cu scop 
de a-și redobândi credința, alergă la tote 
locurile, unde crede că ar pute să și-o 
redobendescă, între cari în prima linie la 
locul de pelerinaj „Lourdes*.  Aici îl aș
teptă o amară decepție. Sub masca pele- 
rinagiului religios, se ascund atâtea patimi 
ale carnei și Zola numai pe acestea le 
vede, el n’are ochi pentru fructele atât 
de înălțătore ale credinței religiose, nu 

vede de cât carnea, carnea omenâscă, cu 
tote patimele sale murdare. Preotul cu 
credința pierdută, Pierre Froment, care s’a 
dus la Lourdes, să șT redobînddscă cre
dința, se întdree de acolo încă și mai 
disgustat de cele vădute.

Aceleași esperiențe triste le face 
preotul lui Zola în Roma, unde s’a dus să 
vadă centrul creștinismului. Aceleași de
cepții îl ajung, după reîntdreerea sa la 
Paris, unde se aruncă în vîltorea mișcării 
caritative, fără să găsescă alinarea dorită.

Nu îndoiela o propovăduesce Zola 
în romanele sale, ci necredința cea mai 
crassă. Necredința, într’o epocă de deca
dență, când lumea ar avă atât de mare 
necesitate de întorcerea la religiune și la 
vechiul idealism, care a înălțat -poporele 
și țările.

Cu drept cuvânt îl asemănă deci un 
1 critic al său pe Zola cu marele scatolog 
italian Pietro Aretino din secolul al XVI și 
cu vrednicul discipul francez al acestuia din 
secolul XVIII, marchisul Francois de Sade, 
formând un trias de scriitori, cari portă 
pe frunte timbrul erotismului celui mai 
murdar:

„Quand les rues sont mal tenues et
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Principele goli paharul în sănătatea 
Țarului și a marelui duce, fiul fostului 
odinioră comandant suprem al armatei ru
sesc!.

Marele duce Nicolaevici răspundând 
a dis, că Țarul vrând să-șî manifesteze 
bunele sale porniri față de principele Fer
dinand, l’a trimis pe el (marele duce) și a 
dat voie eroilor de odinifiră și represen- 
tanților armatei, să asiste și ei. Petrecând 
în Bulgaria, dise marele duce, m’am con
vins despre escelentele însușiri ale arma
tei bulgare. Golesc paharul, în numele 
Țarului, pentru armata bulgară.

Ministrul de răsboiil Paprikov a toas
tat pentru armata rusescă, er Marele duce 
a închinat din nou pentru principe, pentru 
moștenitorul de tron bulgar și pentru ar
mata bulgară.

După banchet principele Ferdinand 
și marele duce au plecat la Burgas, er 
ministrul de resboifi rusesc Kuropatkin s’a 
dus se vadă Plevna.

SOIRILE D1LEI.
20 Septemvrie, v.

Pregătiri pentru primirea studen
ților italieni. Studenții italieni vor sosi 
la Bucurescî în 25 Sept. v. (8 Octomvrie 
n.) trecând pe la Predeal. Pentru primi
rea lor se fac, cum seim, pregătiri mari. 
Programul primirei și lai festivităților s’a 
stabilit în ședința de Marți sera a comi
tetului de recepțiune. Comitetul publică 
un manifest, și deschide liste de subscri
ere pentru adunarea de fonduri, cari vor 
servi a face studenților italieni o primire 
cât mai strălucită. Tot-odată S’au făcut 
demersuri pe lângă autoritățile districtelor 
Prahova, Brăila, Constanța, Dâmbovița, 
Argeș, Dolj și Mehedinți, spre a obține 
concursul lor pentru primirea escursioniș- 
tilor, cari vor merge prin aceste ținuturi 
-—■ Ministrul instrucțiunei publice d. Sp. 
Haret a promis, că va presida la Ateneul 
român festivalul studenților italieni și ro
mâni. — Se mai dice că d. P. jGrădiș- 
teanu, președintele Ligei culturale, va 
stărui pe lângă primarul Bucurescilor, ca 
acesta să dea un mare banchet în onorea 
studenților italieni, cari vor veni la Bu- 
curesci. Rectorul universității (Bucurescî) 
va lua parte oficial la primirea studenți
lor italieni.

Fiul Archiducelui Francisc Fer
dinand. Se anunță din Viena: Adi 1 
Octomvrie înainte de amiadi s’a săvârșit 
în capela palatului Belvedere solemnita
tea botezului nou născutului fiiu al archi
ducelui Francisc Ferdinand. Naș a fost 
archiducele Cari Ștefan. Copilului i-s’a 
dat numele Maximilian Cari. Actul bote
zului l’a săvîrșit Monseniorele Lany.

■que Ies egouts mal nettoyeș repandent 
leurs miasmes dans la viile, on se plaint 
de l’insalubrite publique, on crie contre 
les negligenceside l’administration,.ne doit- 
on pas assanir, avec le mâme soin la lit- 
tărature malsaine? La sânte morale a-t- 
elle droit â moins d’interât et de precau
tions, que la sânte physique ?“*)

**) Zola „Koman experimental" pag. 336.

Sunt forte adevărate cuvintele de 
mai sus ale criticului francez, când dice, 
că decă strădile sunt murdare și decă !ca- 
nalurile necurățite răspândesc miasmele 
lor în oraș, atunci lumea se plânge de in
salubritate publică. Der ore nu ar trebui 
curățită și literatura murdară cu aceeași 
îngrijire? Sănătatea morală n’are fire 
dreptul să reclame aceeași îngrijire și 
aceleași precauțiuni, ca și sănătatea fisică?

Pentru Zola însă sănătatea morală 
era Hecuba. Zola nu recunosce, decât o 
singură crimă, crima de a scrie rău și 
„ignobilul" pentru dînsul începe unde se 
sfîrșesce talentul;

*) A se vede „Zola contre Zola" Erotika 
naturalistes des Eougon—Macquart par] Ant. La
porte, anteur de l’histoire litter, du XIX siecle, di- 
recteui- au „Collaborateur Illustre" des erudita et 
curieux. O carte de 230 pg. apărută în Paris. Li- 
brairie A. Laurent-Laporte 1896.

înmormântarea Iui Gh. Filipescu. 
Rămășițele pământesc! ale regretatului 
mare mareșal al curții, regale Gh. Fili
pescu au sosit Luni la gara Filaret, de 
unde au fost transportate de cătră perso
nalul palatului într’un car funebru la ci- 
miterul Bellu și espuse în capela cimite- 
riului. Marți la firele 3 s’a făcut înmor
mântarea. Capela cimiterului Șerban-Voda 
era îmbrăcată în negru și decorată cu 
flori naturale. In mijloc se afla catafalcul, 
care dispărea sub cantitatea enormă de 
corfine și de gerbe naturale. Cea mai fru- 
mfisă corfină care atrăgea privirea tutu
rora, era una de violete și florea reginei 
cu inscripția: „Regele și Regina — lui 
G. Fiîipescuu. O alta din trandafiri natu
rali, din partea A. S. R. Principelui Fer
dinand, purtând pe panglici o singură li
teră: F. d’asupra corfinei princiare, după 
cari urmară multe altele de la soție, unele 
persone distinse și societăți al căror mem
bru a fost răposatul. Serviciul religios a 
fost oficiat de P. S. Archiereul Nifon, vi
carul sfintei Mitropolii asistat de trei pre
oți. Capela era plină de o numărosă și 
distinsă asistență. După terminarea sluj
bei religiose, luară cuvântul d-nii: D. 
Sturdza în numele guvernului, P. S. Ar
chiereul Nifon în numele societății „Eli- 
sabetau, generalul Priboianu în numele 
caselor regale, civilă și militară și loan 
Calinderu. Cosciugul, luat pe brațe de ser
vitorii palatului, a fost depus pe urmă în 
cavoul familiei. Onorurile au fost date de 
două batalifine de geniu, un division de 
roșiori, o baterie de artilerie, tote puse 
sub comanda d-lui general Brătianu.

Noul ambasador rus în Bucurescî. 
Succesorul d-lui de Fonton, ministru al 
Rusiei la Bucurescî, va fi d. Giers, minis
trul Rusiei în Miinchen și vechiu ministru 
în Peking. Guvernul român și-a dat deja 
învoirea la acestă numire.

Monumentul lui I. Eliade Radu
lescu, ce a fost ridicat în Tărgoviște și 
care este opera sculptorului Fr. Storc, va 
fi inaugurat în 15 Octomvrie v. anul cu
rent.

Renumitul compositor Ivanovic! 
mort. In diua de 29 Septemvrie n. a re- 
pausat în Bucurescî I. Ivanovici, inspecto
rul musicelor militare din România. Iva
novici și-a câștigat un renume universal 
prin frumosele sale valsuri (valurile Du
nării etc.) și numele lui este amintit ală
turea cu al lui Strauss. înmormântarea s’a 
făcut alaltăeri în 1 Octomvrie n.

Mortea lui Zola. Pe când fiarele 
evreesci din Paris nu mai termină cu elo
giile asupra lui Zola, și „Aurore" a în- 
drăsnit chiar se propună, ca Zola să fie 
înmormântat în „Pantheon", unde nu se 
dă loc decât celor mai distinși patrioți, —

„On est trăs coupable, quand on 
ecrit mal; en litterature, il n’y a que ce 
crime, qni tombe sous mes sens... Pour 
moi l’ignoble commence, ou finit le talent. 
Je n’ai qu’un degout: la betise".**)

Să fie așa der omul deștept, ingenios 
aici se resumă, după Zola, totă valorea 
omului.Valfirea morală nu vine în consi- 
derațiune.

Acuma înțelegem de ce, în marele 
proces de acuma-s 3—4 ani, când patria 
francesă era călcată în picifire de cătră 
tovarășii miserabilului trădător, Zola a 
luat apărarea lui Dreyfus. Pentru densul 
Dreyfus a fost un ideal de om deștept, 
care a sciut să trădeze interesele cele măi 
scumpe ale „patriei" sale, decă peste tot 
se mai pote vorbi de „patrie", când e 
vorba de Evreu.

Cu tot talentul mare, cu care a fost 
înzestrat așa-der Zola, numele lui va fi 
pomenit de posteritate ca un flagel, ca o 
pedepsă a lui Dumnedeu, trimisă pe capul 
fimenilor, ca să pervertescă și să distrugă.

Delaletcn.

diarele naționaliste condamnă direcția imo
rală a romancierului și atitudinea lui ne
patriotică în afacerea Dreyfus. Intre 
aceste diare se numără „La Libre Parole*  
(Drumont) „L’ Intransigent*  (Rochefort), 
„Gaulois*  etc. Drumont dice: „Insultăto
rul drapelului nfistru măre tocmai în mo
mentul, când campania lui antipatriotică 
a început să-și dea rfidele". Distinsul scri
itor Franqois Coppee scrie: „Evoluția pe 
care spiritul meu a luat’o spre credința 
creștinescă, mă face afară din cale sensi
bil față cu părțile murdare ale operelor 
sale. Grozava afacere, care a sfâșiat Franța 
în două părți, ne-a despărțit și pe noi. 
Materialista și dușmanii religiunei nostre, 
cărora din pecate și Zola aparținea, ce e 
drept, pot se ne prigonesc^, der nu pot 
se ne împedece se ne rugăm pentru denșii 
— când mor*.

Manifest revoluționar. Se telegra- 
feză din Sofia, că într’un supliment aldia- 
rului macedonean „Reformi“, Macedonenii 
sunt invitați să ia armele pentru a lupta 
sub ordinele colonelului Iancoff, care pre
cum se scie, se află în Macedonia. Supli
mentul publică în același timp și portre
tul colonelului Iancoff.

Fetele din Crefeld și împăratul 
Wilhelm. Diarul socialist „Zukunft" d’ce 
că promisiunea, ce a făcut’o împăratul, 
Wilhelm II fetelor din Crefeld de a le 
trimite husari în localitate, ca să aibă cu 
cine dansa, va provoca o crisă ministe
rială. Numita ffiie adauge, că ministrul de 

[ răsboiu ar fi declarat că nu pote justifica 
[înaintea „Reichstagului" decisiuneaîmpera- 
tului Wilhelm II, de a trimite o garnisonă 
la Crefeld.

Intre Croat! si Italieni. Se anunță 
din comuna Beucin, că’lucrătorii croați au 
dat foc baracelor lucrătorilor italieni. A 
fost între italieni și croați o luptă sălba
tică cu cuțitele. Doi italieni și patru cro
ați au cădut morțî, er mulți alții răniți. 
S’au făcut câte-va arestări.

Revoluția din Columbia. De câte
va dile atențiunea puterilor mari este 
atrasă spre orașul Santa-Martha, din 'Co
lumbia, unde s’au concentrat tote forțele 
guvernului și ale resculaților. Peste câtva 
timp se va sci resultatul acestui resboiu, 
care ține de 3 ani și în care s’au omorît 
peste 200.000 de omeni. Acest resboiu a 
costat cât multe resbfiie din Europa. Se 
scie, că acum șese luni, 1200 de insur
genți au fost înconjurați la Santa-Martha 
Neavând nici o speranță de scăpare, șe
ful răsculaților a recurs la o stratagemă. 
A pus pe ai sei se se desbrace în piele pănă 
la brâu și lăsând puscile, au păstrat cu 
ei numai un cuțit, numit macece. De-o- 
dată s’au repedit prin mijlocul bateriilor 
inamice, er inamicii surprinși de acăstă 
neașteptată vedere, i-au lăsat să trecă 
fără să le facă nimic.

Banditismul în Italia. O telegramă 
din Roma ne vestesce, că cunoscutul 
conte Gheradesca, milionar, în vreme ce 
se ducea la țeră aprope de Florența a 
fost atacat de trei răufăcători, legați cu 
batiste peste fețe și înarmați cu pusei. 
Contele, fără să-și perdă cumpătul, a scos 
revolverul și a ucis pe unul din agresori 
Ceilalți au fugit. Diarele comenteză pe 
larg acest fapt. Contele Gheradesca e că
pitan de cavalerie.

Un nesucces al lui Brociner. Cu
noscutul evreu Brociner, căruia diarele 
evreesci îi făcuseră atâta reclamă, când 
cu drama sa „Nunta din Văleni*,  spunând 
că e autor talentat etc., s’a mai încercat 
și de atunci pe terenul dramatic, însă eu 
puțin succes. Dilele acestea a mai presen- 
tat d-1 Marco Brociner o piesă teatrului 
„Deutsches Volkstheater" din Viena sub 
titlul „Die Freundin14. Piesa s’a și repre- 
sentat, der publicul a primit'o forte rece, 
așa că autorului na cam trecut cheful de 
a mai debuta pe acest teren. Dor să mai 
găsescă vr’un subiect evreo-românesc, cu 
care să se mai ridice eră. Chestiunea 
evreiler din România și așa este la ordi
nea dilei.

Un concert de binefacere se va da 
în Abrud, Duminecă în 5 Octomvrie 1902 
st. n. în sala hotelului „Detunata“, cu con
cursul domnei Irena de Vladaia, prima
dona dela opera din Bucurescî, al dom- 
nișfirei Mariora Nicola și al d-lui Grigorie 
Savu, artist dramatic. Prețurile: loc. I 3 
cor., loc. II 2 cor. 1 cor.. Venitul curat e 
destinat pentru Reuniunea femeilor din 
Abrud. începutul la firele 7’/2 săra.

Furnisări. In biuroul camerei de 
comerciu se află un concurs de oferte 
pentru cărbuni de ferărie necesitați la că
ile ferate (5000 tone) Terminul 23 Oc
tomvrie. — Tot acolo se află și concur
sul ministrului de comerciu r. u. pentru 
furnisarea a 16.000 de stâlpi bruți de 
brad, pentru serviciul telegrafic. Terminul 
2 Noemvrie.

Băile de abur ale Eforiei vor fi 
de Luni, 6 Octomvrie începând, închise 
din causa reparaturilor. Terminul redes- 
chiderei se va anunța la timp.

4). Pentru folosire esteridră. Durerile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
90 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Moli 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provinciă 
să se c6ră preparatul A. Moli prorScjut cu marca 
de contravențiă și subscriere.

Convocare.
D-nii membrii români ai comisiunei 

principale a comitatului Făgăraș, sunt ru
gați să participe la ședința clubului co- 
mitatens român, care se va ține în 8 Oc
tomvrie a. c. sera la 7 fire în hotelul „Lau- 
ritsch“.

In acestă ședință se vor desbate obiec
tele din programul adunărei generale prin
cipale, convocată pe 9 Octomvrie.

Făgăraș, 2 Octomvrie 1902.
1. Macaveiu, Dr. Șenchea,

presid. secretar.

JLiterat ură.
A apărut:

Nr. 4 din Biblioteca poporală a „Aso- 
ciațiunei“, conținând Sfaturi bune, seu 
trei disertațiuni: 1) Despre combinat de 
M. Ungurianu, 2.)Despre beție, de Dr. E. 
Cristea și 3.) Icone din viața poporului 
nostru, de Nic. Ivan. — Sibiiu, tiparul ti
pografiei archidiecesane, 1902. Prețul 20 
bani (filerî).

UETl'Mg S,C1R1,
Budapesta, 2 Octomvrie. Biroul 

telegrafic ungar anunță din Viena, 
că miniștri austriac! vor veni la Bu
dapesta, ca se finaliseze opera pactului. 
— Scir! din Viena asigură, că cele 
doue guverne au ajuns la înțelegere 
și astfel pactul păte fi considerat de în
cheiat. Asupra punctelor cu privire 
la cari nu s’a stabilit o deplină în
țelegere, se va discuta în Budapesta.

Diverse.
Cât a, costat încoronarea lui 

JEduarcl VIL După „Matin*,  care a 
făcut calculele după date oficiale, încoro
narea lui Eduard VII ar fi costat peste 
100 milione de franci. Mai mult ,ca- 20 
milione s’au cheltuit cu costumele pairi
lor și ale înalților demnitari. Un credit 
de 25 milione era deschis pentru primirea 
regilor, a prinților și a trimișilor extra-or
dinari din tfite țările din lume. De ase
menea s’au acordat 30 milione pentru ban
chetele și festivitățile din tot regatul. E 
întrebarea, decă tfită lumea s’a amusat în 
destul de bine, ca să compenseze ore cum 
cheltuirea acestei sumi enorme. După cât 
se pare, răspunsul la acestă întrebare n’ar 
fi tocmai afirmativ.

Proprietar: Dr. Aurel Mlureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%......................119.60
Renta de corone ung. 4% • • • 99 75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 • 90.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. —•~
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 97.85
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 98.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 204 75
Impr. ung. cu premii....................160.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.65
Renta de argint austr.........................100.50
Renta de hârtie austr........................ 120.65
Renta de aur austr..................................99.96
LosurI din 1860.................................. 92.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 150 60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 15.90
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 723.50
NapoleondorI.....................................681.50
Mărci imperiale germane . . . 19.05
London vista.................................117.02’/2

Nr. 14732—1912.P-UbldCAȚIOE.
Comuna orășenăscă Brasso in- 

tenționeză a repara casa pentru vi- 
giliT de pădure din Curmătură cu 
prețul de 1647 cor. 22 fii. și a zidi de 
nou casa pentru vigilil de pădure 
din [Pajiște cu prețul de 4140 cor. 
97 fii.

Spre scopul acesta, la 6 Octom- 
vrie a. c 10 ore se va ține licitație 
CU oferte în cancelaria oficiului eco
nomic orășenesc.

Elaboratul și condițiunile de zi
dire se pot lua în vedere la oficiul 
economic orășenesc pe timpul ore
lor de oficiu.

Bras 8 6, 29 Septemvre 1902. 
1-1.(695) Magistratul orășenesc.

Cursul pieței Brașov.

Abonamente Ia 

„Gazeta, Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare. 

WQCXXXXXXXXXXXX&

Din 3 Octomvrie n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. V 18.80 77 18.88
Napoleond’ori. n 19.04 77 19.07
Galbeni 77 11.20 77 10.30
Ruble Rusescl 77 2.54 77 —.—
Mărci germane n 117.25 71 —.—
Lire turcescl »? 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 5°/# ioi.- Tf 102-

Sz. 9558—1902.
tlkv.

Arveresi hirdstmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jărâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, 

hogy kisk. Oana Gfaureocsiu a Gyorgye vegrehajtatonak Manciulea Ja- 
kab vegrehajtâst szenvedb elleni 286 kor. 80 fii. tbkekoveteles es jâru- 
lekai irânti vbgrehajtâsi iigyâben a brassoi kir. torv.-szek (a sârkăuyi kir. 
jârăsbirbaăg) teriiletbn levb Paron fekv<5, a paroi 299 sz. tljkvben A f az
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Stmehd-a, ZbsZEilxsbîl ’XXTeiss znne-
(lângă Magazinul de coloniale a lui Zintz

EMwți artificiali în Kautschuk, Aur seu AiunLDiuni.

e,

(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul guiii). 
Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Scote dinți fără dureri.

o o-o-o o cw prețm’B ieflme. o o o-o-o
14 20 rentr-ii1 ori-ce lucru se g-aranție. (589)

1239 hraz. fekvbre 163 kor. 1420/2 hrsz. fekvbre 56 kor.
1 561 n 69 „ 2357 w 77 156 77

2436/1 n îi 86 „ 2955 r 71 28 77
3080/1 îi 24 „ 3235 71 77 67 H

3481/2 n îî 36 „ 3513, 3514 77 71 56 77
3721/3, 3722/3 „ lî 11 „ 3654, 3652, 1 773785. 3789 îî 77 24 „ 3653 1 ” 77 77

4243/2 77 21 „ 4143 77 7? 5 a
4732 n n 124 „ 4469/2 77 77 64 77

5786 î? n 152 „ 5438 71 77 118 7?

6056 n 71 8 „ 5699/! n 71 5 77

1212, 1213 îi n 88 „ a 210 sz. tljkvben A f 360, 361,
362, 439, 440 hrsz. fekvbre 700 kor a 785 sz. tljkvben A f 1322/2 hrsz. 
fekvfire 59 kor., a 4741/2 hrsz. fekvdre 54 kor.,.az 5008/1 hrsz.. fekvâ- 
re 33 kor., a 6064 hrsz. Mancsiulea Jakab 6s neje Oana Rebeka, Man
ciulea Maxinne szl, Oana Mârta, kisk. Oana Gaurencsi a Gyorgyă, Man- 
csiulea Rebeka ferj. Mancsiulea Jânosne, Mancsiulea Erzsebet ferj. Ba- 
lea Miklosne, Mancsiulea Rebeka a Jakabă, kisk. Mancsiulea Măria ferj. 
Cabrea Pâvelnă neven âlI6 fekvbkre 32 koronâban, bsszesen 2316 ko- 
ronăban ezennel megăllapitott kikiăltâsi ârban, a 210 sz. tljkvben fog- 
lalt fekvokre ozz. Mancsiulea Matei Măria javăra bekebelezett reszbeni 
haszonelvezeti jog fenntartăsăval, a mennyiben azonban ezen fekvâk a 
vetelâra a 188 kor. 80 fillert meg nem halad.nă, annak fenntartăsa nel- 
kiil elrendeltetik, bs bogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1902 evi 
Oktober ho 24-ik napjăn deleloft 9 orakor Pară hOzsbghăzănăl megtartan- 
do nyilvânos ărverbsen a megăllapitott kikiâltăsi ăron aloi is eladatni 
fi)g.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok beesărânak IC0/, -ăt 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ărfolyammal 
szămitott es az 1881 november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt dvadăkkăpes ertekpapirban a kikiil- 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ertelmebeu a 
bănatpenznek a birosăgoăl eldleges elhelyezeserol kiâllitot.t sz bălyazerfl 
elismervenyt âtszolgăltatni.

Fogaras, 1902 bvi julius ho 14-ik napjăn.
A kir. jărâsbirosâg. mint flknyvi hatosâg.

Tombs
694.1 1 kir. albiro.

1171-1901

Arveresi hirietmeny.
Alulirt birbsăgi vegrehajtb az 1881. evi LX t.-cz. 102. § sa brtel- < 

măben ezennel kOzhirrb teszi, hogy a fogarasi kir. jărâsbirosâg 1900 
V. [1. 475/1 sz. vâgzese kOvetkeztăben Dr. Turcu Jănos fogarasi ugvvăd 
javăra breâzai Naftaca Naftanaila s târsai ellen 26(J kor. s jăr. erejeig 
1901 evi oktober ho 16-ău foganatositott kielegitesi vegrehajtăs utjăn 
feliil foglalc es 2180 kor. becsiilt kbvetkezo ingbsâg. k u. m.: szarvas- 
marhăk, lovak, szekerek, gabona, szena nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ărverbsnek a fogarasi kir. jbirosăg 1902 ik 6vi V II 679/2 
szâmu vegzeso folytăn 260 kor..— filler tbkekbveteles, ennek 1808. evi 
Oktob. ho 26 napjâ.toi jăro 8% kamatai 1/3% vâltbdij es eddig Osszesen 
76 kor. 32 fillerben birbilag mâr megăllapitott koltsogek erejbig Breăza 
1 bzsrgben heudo eszkozlesbre 1902 evi oktober ho 23 ik napjânak del- 
elbtti 9 Orăja hatândoul kituzetik. 6s ahhoz a vcnni szândekozok <zen- 
nel oly megjegy.-bssel hivatuak meg, hogy az rnntett iogosâgok az 1881 
evi LX. t.-cz. J07. âs 108 §§ ai ârtelmbben kbszpbnzfizetbs mollett a ieg- 
tobbet igerOuek sziiksbg esetbn becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârve, ezendd ingosăgokat măsok is le es felulfog- 
liltattâk es azokra kielegitesi jogotnvertek volna. ezen ârveres az 1881 
bvi LX. t -cz. 120. § ertelmboen ezek javăra is elrendeltetik.

Kelt, fugara son, 1902 bvi szeptember ho 29ik napjăn.

GYÂRFĂS FERENZ
1 —1.(693) kir. bir. vegrehajtb.

I
s x 
w

ale lui
AetrlilnMIle nuinai, decă. ilărart*  esutaă provenită cu ntarea «4e

aperare m Iui A. MoMB șfi eua subserjlereu ea.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelcr și 
a celor mai diferite bole femeesci s luat acest medicament de casă o râspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Ffilsrficațvlr. se vur urmări gr cale ju'iecăiorescă.

Fv*anzbi*anntwein  și a lui RfloSL
dâcă fiecare sticlii este’-3 rovădută cu marca de scutire cu 

WUHldUliU hUIOtal, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelii. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coroi.e 1,90.

S^pun de copii a iui Moli.
Ci-l mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

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

TrBBioîles'ea urCmteSpaln prin
Faruaacfatad A. ■WtOLIL.,

c. și r. furnisor al curții imperialB Viena, Tuciiianbeu 9
Comande din provinciă se efeefueză țiilnic prin ramhursă poștală.

La depășite să se ceră ani'.mit preparatele proveițute cu iscălitura și marca 
de apărare a Iw .1. 510 LL.

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

„Haseta Transilvaaid
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
?• tați luai . . 6 boa.

luai . . lâ ,, 
ua aa .... §4 ,,

Pentru România ?i străinătate: 

' P® ta si luai . . . 
; șâs® luai.. . 
; Pe ua aa . . . . .

Abonamente Ia numerele cu data, de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria:

Pe a a . . . .
Pe luai . §

e taei luai. . 1
V 3

Î3

Pentru România și străinătate;

fisa ..... 8

ț.1 (.»<=-<

ta.

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona clin nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

prin

Adminlstrațiunea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.


