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abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1902

se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria : Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o luna 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Redeschiderea dietei.
Astăcfî se redeschide dieta un- 

gurâscă și se înaugurâza tot de-o- 
dată noua clădire poinpbsă și luc- 
suâsă a parlamentului, care a costat 
atâtea ’mar de milione, ce cad în 
sarcina contribuabililor din tbtă 
țera-

Orgoliul național maghiar a dat 
nascere ideei de-a clădi un palat atât 
de somptuos, menit ca prin strălu
cirea sa esterioră se înalțe vada 
dietei și să premărescă parlamenta
rismul unguresc. Numai că risipa 
cea mare, ce s’a făcut cu acesta 
clădire peste mesură luc9udsă, nu 
stă în nici o proporțiune cu sără
cia, ce domnesce în țeră.

Cei ce au voit să simboliseze 
astfel importanța parlamentarismului 
unguresc nu puteau să semnifice mai 
nimerit contrastele, ce esistă de fapt 
între dieta cea totdeuna gata de a 
fi espresiunea fuduliei și a esclusi- 
vismului rassei dominante maghiare 
și între poporațiunea poliglotă, de a 
cărei dorințe și aspirațiunl acesta 

dietă n’a ținut și nu ține sâmă mai 
de loc, ori numai în mesură cu to
tul nesuficientă.

Efectele parlamentarismului mo
dern unguresc le vedem acji pe tbte 
cărările și nimeni nu ne-ar crede, 
când am afirma, că poporele aces
tor țări, se pot bucura' de ele. în
gâmfarea, sumeția și încrederea 6rbă 
în sine și ’n puterile sale, etă tim
brul caracteristic ce l’au imprimat 
acest parlamentarism timpului de 
față, și cine ar pute nega, că strălu
cirea atât de costisitdre a noului 
palat al dietei n’ar fi în consonantă 
cu el? ,

Decă de strămutarea magnați
lor și deputaților din vechia clădire 
în cea nouă pomposă s’ar pută lega 
cel puțin speranța, că ei nu vor 
duce cu sine și spiritul de intole
ranță, ce a. ilustrat pănă acuma tăte 
faptele și întreprinderile lor!

Der o astfel de speranță n’are 
nici un temeiu, ci din contră pare 
justificat se admitem, că trufia șo- 
vinistă va cresce încă cu dimensiu
nile mai mari și mai grandiose ale 
clădirei, care va fi în viitor teatrul 
spectacolelor ce ni-le va oferi.

Deja aeji când pentru prima oră 
s’a aucjit glasul șoviniștilor între pă- 
reții noului palat, aceștia au dat o 
probă, că se simt și mai îndras- 
neți și mai întreprindetori în noua 
împrejurime.

Discuțiunile dietale s’au început 
în noul palat c’un atac vehement al 
oposiției kossuthiste în contra gu
vernului.

Der atacurile n’au fost îndrep
tate numai în contra guvernului, ci 
chiar și contra monarchului, încât 
președintele camerei Apponyi din 
causa acăsta a trebuit se cheme de 
doue ori la ordine pe unul dintre 
vorbitori.

Etă sub ce auspicii s’a redeschis 
dieta ungară. în nisce momente, când 
din tote părțile se ridică probleme 
grele și seriose, cari pentru a pute 
fi resolvate spre binele statului și a 
poporelor lui, ar trebui se întîmpine 

cu totul alt spirit in dietă, spiritul 
demn și conciliant al echității și al 
dreptății.

Convocarea „ReichsratlD-ului. 
„CorespondenzbureaiC din Viena anunță, 
că convocarea „Reichsrath“-ului se va 
face în dilele proxime.

Modificarea legei naționalități- 
tăților. In congregația de alaltăeri a co
mitatului Liptau a venit la ordinea dilei 
rescriptul comitatului Pojun privitor la 
modificarea legii naționalităților. Congre
gația a primit cu 69 contra 25 voturi pro
punerea, ca să adreseze dietei o petițiune 
asemenea celei de la Pojun. Stefan Ra- 
kovszki (partidul poporal) și I. Rujiak (de
putat național slovac) au făcut contra
propuneri, der nu li-s’au primit.

Pe când se vorbia în congregația 
din Liptau despre modificarea legei națio
nalităților, asupra rescriptului comitatului 
Pojun se discuta în representanța comu
nală a orașului Pojun. Representanța a 
decis se se trecă la ordinea dilei peste 
afacerea acesta. Motivarea dice, că prin 
decisiunea acesta representanța a dorit 
să fie consecuentă, de ore-ce și înainte 
cu doi ani a decis astfel, și ea e convinsă, 
că dieta din proprie inițiativă va decide, 
decă va fi necesar, în cestiunea modifică
rii legii naționalităților.

CroatI si Șerbi. Partidul national ’ ’ .. . din Croația (guvernamentalii croați și 
Sârbii) a ținut alaltăeri o conferență în 
Aarram la care a asistat si ministrul Ervin 
Ceh. După lungi discuțiuni partidul a luat 
hotărîrea: 1) Partidul condamnă demon
strațiile și turburările de la 30 August, 
1, 2 și 3 Sept, sevîrșite contra Șerbilor. 
2) Partidul declară, că de dragul păcii și 
în interesul țării se va da un vot în dieta 
regatelor Croației, Slavoniei și Dalmației 
pentru despăgubirea celor ce au suferit 
pagube; 3) Partidul aștăptă de la toți 
membrii lui, să lucreze într’acolo, ca eve
nimentele neplăcute din Agram se fie 
uitate și între Croați și Șerbi să se resta- 
bilescă concordia.

Generalii buri in Bruxel If A'a 
tă-eri, 6 Oct., generalii buri Dewelt, Botha 
și Belarey au sosit în capitala Belgiei, 
unde au fost primiți de poporațiune cu 
mare însuflețire. Dewelt a ținut de pe bal
conul otelului, în care a descins, o vor
bire. El a declarat, că generalii n’au venit 
în Europa spre a cere o sprijinire pentru 
nedobîndirea independenței, ci spre a cere 
ajutor pentru a lecui pagubele causate de 
răsboiu. — Sera s’a ținut în onorea gene- 
alilor buri o mare adunare poporală. 

Cewett a declarat: In fața puternicei în- 
s flețirî, ce-o vedem aici, ne întrebăm, de 
ce n’a intervenit nimeni? JDumnedeu avoit 
s£ ne pierdem independența. Vom rămână 
credincioși nouei patrii, dăcă se vor ese- 
cuta în mod leal condițiunile de pace. En- 
glesii nu mai sunt inimicii noștri. Eu am 
subscris tratatul de pace și-mi voiiî țină 
cuvântul.

De la Bruxella generalii buri au ple
cat la Gent, la Utrecht, unde vor visita 
pe Krueger etc. In 17 Octomvrie st. n. 
vor sosi la Berlin.

Din congregațiunile comitatense.
Sibiiti și Lugoșiiî.

La 6 Octomvrie n. s’au ținut con
gregațiile de tomnă ale comitatelor Sibiiu 
(în Sibiiu) și Caraș-Severin (în Lugoșih). 
Dăm următorele amănunte :

In congregația comitatului Sibiiu, 
membrul român Dr. Bran de Lemenyi a 
adresat vice-șpanului o interpelare în 
causa aparițiunei foii „Szeben ăs Fogaras 
vârmegyeu ce apare în Sibiiu. In fie-care 
număr fdia acesta se ocupă cu politica 
militantă în direcția celui mai aprig șovi
nism, condusă de cea mai mare reavoință 
față cu naționalitățile cari, locuesc în cele 
două comitate. Prin scirile sale tenden- 
țiose vră să conturbe pacea și liniștea, ce 
relativ domnesce în aceste părți ale țării, 
semănă discordie și otrăvesce inimile. Nu
mita fdie, deși mereu face politică, n’a 
depus cauțiunea prescrisă prin lege. în
trebă deci pe vice-șpan, dăcă are cunos- 
cință de acăsta și ce are de gând să facă 
pentru-ca foia numită se fie trasă la răs
pundere și supusă legii?

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
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Dama din Tivoli.
De Knut Hmnsun.

— Urmare. —

Trecu o săptămână. Intro seră preum- 
blându-mă pe strada Carol Johann, întâlnii 
din nou pe dama din Tivoli. Când ne 
apropiarăm unul de altul, amândoi micșo
rarăm pașii și înainte de a-mî da bine 
socotela, mă trezii, că mergeam alăturea 
cu dânsa.

Vorbirăm despre nenumărate nimi
curi, înaintând încet pe trotuar. Imî spuse 
cum se numesce — un nume de familie 
cunoscut, — întrebându-mă și de numele 
meu. înainte de ce i-ași fi răspuns, mă 
prinse de braț dicându-mi:

— „A, da! II cunosceam deja“.
— „Așa? Intr’adever, prietenul meu, 

e forte gentil. Periniteți-mi se întreb"...
Gândurile ei erau deja departe și 

arătând spre Tivoli dise:

— „Uite!"
Un om se urca cu bicicleta pe-o 

sîrmă în formă de spirală, înotând într’o 
mare de facle aprinse.

— „Să mergem acolo?" o întrebaiu.
— „Să ne căutăm mai bine o bancă", 

răspunse densa.
Mă conduse peste strada Drammen. 

Și ne aședarăm în colțul cel mai întune
cat al parcului.

Incercaiu, fără reușită, să încep o 
conversație. Ea mă întrerupse cu un gest 
rugător:

— „Ore n’ai fi dispus să taci un 
moment?"

— „Fdrte bucuros, cu plăcere", di- 
seiu eu și tăcuiu. Nu vorbiiu nimic ca 
vre-o jumătate de ceas. Dama ședea lângă 
mine, fără să se misce; cu tot întunerecul 
îi vedeam albul ochilor întors necontenit 
spre mine.

In sfîrșit începu să-mi fie frică de 
privirea acesta pătrundetore, bolnavă. Vrem 
se mă ridic, mă stăpânii însă și scoseiu 
numai căsul.

— „Sunt 10 cesuri", diseiil.
Nici un răspuus. Ochii ei mă pri- 

viau înmărmuriți. De-odată dise, fără să 
se misce.

— „Ai avea curagiul să desgropi un 
cadavru de copil?"

Pe mine mă prinseră fiorii. Fără în- 
doielă aveam de-a face cu o nebună; 
totu-și curiositatea nu mă lăsa s’o pă
răsesc. De aceea diseiu, privindu-o pă- 
trundător:

— „Un cadavru de copil? — de ce 
nu? Pot să-țî ajut forte bine!"

— „A fost îngropat de viu, <fise ea, 
și trebue să-l mai văd odată".

— „Da, se ’nțelege, răspunseju eu, 
trebue să-țî desgropăm copilul. E al 
d-tale“.

0 priviiu fix, ea deveni neliniștită.
— „Adecă de ce să fie al meu? Am 

<jis numai, că cunosc pe mama copilului. 
Ascultă. Am să-țî istorisesc totă întâm
plarea".

Și dama acesta, care de alt-fel nu 
era în stare să vorbescă un lucru cuminte, 

logic, începu se povestescă o întâmplare 
lungă despre un copil, o întâmplare neo- 
bicînuită, care mă impresiona adânc. Isto- 
risia forte natural, fidel și pătrundător, în
tr’o limbă frumosă, așa, că nu mi-se mai 
părea, că n’ar fi în tdte mințile.

„0 damă tînără, — fără să spue 
anume cine e acea damă — a cunoscut 
nu de mult un domn, de care se îndrăgi 
nespus și cu care în sfîrșit se logodi. 
Erau mult înpreună, în public, pe stradă, 
și în secret, în locuri ascunse. Veniau 
unul la altul; el la ea în odaia ei, ea la 
el în odaia lui, seu se întâlniau în întune- 
rec pe banca acesta, pe care ședem noi 
acum. Da, se’nțelege, lucrul stetea rău și 
într’o bună di cei de-acasă observară în 
ce stare se afla biata fată. Chemară doc
torul — dama îl spuse pe nume, — unul 
dintre cei dintâid doctori ai noștri, și la 
sfatul lui fata fu trimisă într’un oraș de 
provincie la o mdșă.

Se născu copilul și curios, că doc
torul din Christiania venia și acolo, în 
orașul de provincie, și tînăra mamă zăcea
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Vice-șpanul răspunde, că are cunos- 
cință despre aparițiunea acestei foi, scie 
că ea n’a depus cauțiune, der susțiitorii 
foiei au petiționat la ministru, ca se li-se 
ierte cauțiunea, deci se se aștepte decisul 
ministerial.

D-l Dr. Lemenyi (interpelatorul) se > 
declară nemulțumit cu răspunsul, căci — 
dice d-sa — legea dispune clar încetarea 
aparițiunei unei foi fără cauțiune, și nu 
voia ministrului e determinantă în causă.

La punct 25 din ordinea de di pri
vitor la rescriptul comitatului Pojun pen
tru modificarea legei naționalităților, ia 
cuvântul d-l I. A. Preda, președintele clu
bului municipal român. D-sa arată cum 
treptat, de la 1868 încoce, au fost lăudați 
încălcătorii acestei legi, ăr apărătorii ei 
au fost trași în procese. Nu primesce pro
punerea comisiunei permanente, ca res
criptul se se ia la cunoscință, ci propune, 
ca municipiul să îndrume pe vice-șpan a 
face o representațiune cătră dietă, cerend 
respectarea întru tdte a art. de lege 44 
din 1868.

In acest obiect Dr. K. Wolff face 
aditamentul^la propunerea comisiunei per
manente, ca congregația să-și espritne 
părerea de rău față de faptul, că nu se 
respectă legea.

D-l Dr. Bran de Lemenyi sprijinesce 
propunerea d-lui Preda, ca să se pretindă 
de la dietă respectarea legii și să se facă 
odată capăt oportunității.

Făcendu-se votarea, propunerile lui 
Dr. Wolff și a lui Preda se primesc.

A urmat apoi desbaterea asupra ce
lorlalte puncte de la ordinea dilei.

*
Congregația comitatului Caraș-Seve- 

rin s’a ținut de asemenea la 6 Oct. a. c. 
în Lugoșiti.

După deschiderea ședinței prin fiș- 
panul Pog-any, d. Virgil Tomici a adresat 
vice-șpanului Pialka o interpelare cu pri
vire la diarul „Controla“ ce apare în Ti- 
mișora. Spune, că deși nu are cauțiune, 
foia acesta totuși face politică, agită con
tra corporațiuuilor bisericei gr. or., ddr 
cu tdte acestea s’a aflat un organ al ad
ministrației, un vice-șpan, care recomandă 
prin ordinațiune și impune comunelor 
sprijinirea numitei foi. Protesteză în con
tra protegierii oficiose a unei astfel de 
foi și întrebă pe vice-șpan, decă are de 
gând, să retragă îndată acestă ordinațiune 
ilegală?

Viceșpanul Pialka răspunde, că den
sul nu a lansat o astfel de*'  ordonanță, 
nici nu are cunoscință despre esistența ei. 
Va cerceta și va revoca o astfel de or
donanță ilegală, decă ea esistă de fapt.

Intrându-se în ordinea dilei, d-l Oo- 
riolan Brediceanu cere, ca incassarea dâ
rei publice să se amâne pănă după des
chiderea târgurilor, căci unul din isvorele 
de câștig cele mai puternice ale poporului 
din comitat e 'prăsirea vitelor. Boia de 
vite grasând anul acesta în comitat, pro- 

încă bolnavă, când i-se aduse vestea de 
morțea copilului.

— „Născut mort?"
„Nu! Trăi câte-va dile".
Faptul era, că copilul nici nu murise. 

Tot timpul nu voiră să lase pe mama să-și 
vadă copilul; în sfîrșit în diua în care fu 
înmormântat, îl aduseră la ea într’un 
sicriu.

Și nu era mort, îți mărturisesc, 
trăia, avea sânge în față, și-și mișca de 
câte-va ori degetele de la mâna stângă. 
Cu tot plânsul mamei, îi luară copilul și-l 
înmormântară. Doctorul cu mdșa îngriji
seră de tdte.

„Vremea trecu. Mama se reculese și 
deși încă bolnavă, merse acasă în capi
tală. Aici povesti dânsa câtor-va prietene 
ce se întâmplase în orașul de provincie și 
fiind-că tot gândul îi era numai la copil, 
nu putu să le tăinuiescă presupunerea, că 
copilul ar fi fost îngropat de viu.

Și fata jelea și suferia. Acasă se 
uitau la ea cu dispreț, și logodnicul dis
păruse fără de urmă.

porul n’a avut venit din vite, er ca să le 
vendă, n’are unde, căci târgurile sunt în
chise. Propune, ca viceșpanul să fie în
drumat a esopera amânarea încasării dă
rilor pe cale de esecuțiune în acele părți 
ale comitatului, cari au fost atinse de epi
demia vitelor.

D-l Brediceanu face apoi imputări 
viceșpanului, că n’a amintit nimic în ra
portul său despre cașul din Valeadieni, 
unde gendarmii au vărsat erăși sânge ro
mânesc. La Valeadieni poporul nu s’a 
opus cu forța, și totuși gendarmii au tras 
în carne viie.

Spune apoi, că d> de (li se ivesc sur
prinderi pe terenul încătușerii libertăților 
publice, mai ales față de naționalități. 
Sunt espulsați cetățenii, cari nu voesc să 
se lapede de limba și de neamul lor și 
nu voesc a învăță la poruncă „limba sta
tului". Dovadă cașurile cu espulsarea re
dactorilor germani din Timișora și Chi- 
chinda. Garanția și libertatea personală 
n’au fost pănă acum periclitate fără ju
decată, acum însă și la acestea ne putem 
aștepta, căci abia s’a aruncat o singură 
vorbă și căpitanul din Timișora a și gră
bit să facă din vorbă un fapt, er cel din 
Chichinda să-l iraiteze. Prea se îngrdșă 
atmosfera — dise d-l Brediceanu — și 
mai bine e să deschidem ventilele dure
rilor ndstre, decât se le lăsam a-se gră
mădi. Numai așa se păte evita o esplo- 
dare a lor.

Atrage atențiunea fișpanului la unel
tirile de maghiarisare ale ministrului de 
culte și instrucție și (jice că ministrul ar 
trebui prevenit și luminat, ca să se abată 
de la acdstă direcție jignitore și contrară 
scopului învățământului.

Viceșpanul răspunde, că raportul său 
s’a restrîns numai asupra afacerilor cu
rente. — Primesce propunerile d-lor Bre
diceanu, Dobrin și Tomici în cestiunea 
bolelor de vite și aprobă, ca congrega- 
țiunea să se adreseze telegrafic cătră mi
nistru. In cestiunea de la Valeadieni a 
primit resultatul anchetei comandei de 
gendarmi, care e divergent de resultatul 
anchetei administrative, din cate causă 
aprobă, ca să se alegă o comisiune mixtă. 
-— In cestiunea sacrilegiului din Balinț a 
primit sentința comandei de gendarmi, care 
„a dojenit aspru" pe vinovați. In moti
varea acestei sentințe e, că însuși preotul 
din localitate a declarat la protocol, că 
intrarea gendarmilor în altarifi, nu este 
sacrilegiu (!)

Se iau la cunoscință mai multe cu- 
rende, între cari cea de la Pojun în ces
tiunea desființării legii ’naționalităților, și 
se aprobă trecerea șcdlei comunale din 
Teregova la stat, cu condițiunea, ca limba 
română să se predea obligător.

Maghiarii și „Corda Fratres".
(Conllictul între tinerimea maghiarii și italiană.)

Diarele unguresc! au publicat o te
legramă din Veneția în care se spunea,

Intr’o di se opri o trăsură la casa 
părinților ei. Ea trebuia să facă o plim
bare. Se urcă, trăsura plecă și birjarul 
opri la Gaustad. Doctorul veni din nou. 
De ce au dus’o în casa de nebuni? Ine- 
bunise în adevăr, său se temeau, că’ va 
vorbi prea tare despre copil ?

In Gaustad o întrebuințau să cânte 
nebunilor la pian. Intr’aceea acolo n’au 
putut se constate o bălă spirituală, ci 
numai lipsă de putere și de voință în 
mare grad.

A ha, o rugau se cerce să-și între
buințeze voința, să șî-o întărescă. Nu-i 
adevărat ca era comic, cum o siliau chiar 
pe densa se denunțe nelegiuirea față de 
copilul ei?

Apoi o lăsară să plece. Incepîi să 
jelescă și să sufere din nou, căci n’a putut 
să convingă pe nimenea, pe nici un om 
ca să-i ajute. — „Decă nu voesce nici- 
unul... sfîrși biata feinee."

Povestirea damei mi-se păru fdrte 
romantică, totuși aveam convingerea că 
ea credea tot ce spusese. Fusese prea 

că în congresul din Veneția s’a" hotărît ca 
studenții universitari să nu fie grupați în 
secții după teritoriu politic, ci după națio
nalități.

Scirea acesta a fost de ajuns pentru- 
ca (jiare ca „Budapesti Hirlap" și „Ma- 
gyarorszâg", să declare, că decă așa ar fi 
într’adevăr, tinerimea maghiară va rupe 
ori-ce contact cu federațiunea internațio
nală a studenților și secția maghiară seva 
desființa. „Bud. Hirlap" spune, că Wlassics 
Tibor, prim-redactor la organul oficial 
„Erou al secției maghiare, a anunțat pre- 
sidiul, că-’și dă dimisia din funcția de 
prim-consul și diarul „Erd" a încetat de 
a mai fi organ oficial al Federațiunei in
ternaționale.

In legătură cu acesta „Bud. Hirlap" 
spune, că după o scrisore, ce a primit’o 
din Veneția, în urma atitudinei energice 
a studenților francesi, congresul a hotărît, 
ca studenții să fie grupați în secții după 
națiuni, adecă în secția țării în care stu
diază. Propunerea cu privire la acesta a 
făcut’o francesul Provansal și a obținut 3 
voturi, contra 2.

Diarele unguresc! uită însă a adăuga, 
că în ședința a patra, de Sâmbătă, Giglio- 
Tos a cerut, ca reuniunea se se declare 
ilegal constituită și deci, nici decisiunile 
ei nu pot fi valabile. Tot Giglio-Tos a 
insistat, ca adunarea se declare, că 
votul din ședința trecută (Vineri) nu pdte 
ave, decât un caracter provisoriu. In urma 
acesta s’a făcut moțiunea, ca adunarea să 
trecă la ordinea (jilei.

*
Etă acum ce cetim în „Magyarorszăg" 

de la 7 Octomvrie despre conflictul între 
studenții maghiari și italieni:

Unul din consulii secției maghiare, 
care a încetat de a mai esista, — elice 
„M—g“ — clarifică în chipul următor, într’un 
articol adresat studențimei maghiare, sta
rea Federațiunei studențescl numită in
ternațională, der care în esența ei e de 
caracter românesc-.

Grupul maghiar s’a vîrît, chipurile, în 
corpul congregației panlatine... S’au pre
gătit în curând statutele, pe cart însă au
torul lor Giglio-Tos le-a redactat așa, încât 
presidentul studenților din Statele-Unite 
E. G. Lourenzen n’a fost în stare, nici 
după o muncă de două dile și două nopți, 
să le claseze în ordine logică. Congresul 
II de la 1900 din Paris a și dat espre- 
siune acestui fapt. Congresul a însărcinat 
cu modificarea statutelor pe președintele 
din nou ales de origine Maghiar, și pri
mirea lor ar fi trebuit să se facă în con
gresul din ăst-an (Budapesta) Maghiarii 
au fost sărbătoriți de întrega societate 
francesă, er Effisio Giglio-Tos a primit 
însemnele de distincțiune ale Academiei.

Astfel a început să se transforme 
Federațiunea în jucăria unui om.

Dr. Ludvig, noul president, și Dr. 
Semenyei presidentul secției maghiare, au 
pregătit proiectul de statut nou, care sim- 
plamente era nimicitor pentru naționalități, 
și ei voiau în același timp să desființeze 
caracterul permanent al presidentului de 
senat senior, în care funcție ajunsese Gi- 

bine și prea cald povestit, decât ca să fie 
o minciună, și mă gândiam, că pdte să fie 
ceva adevărat din tdte astea? D. e. e po
sibil să fi avut vre-un copil. Din causa 
bolei a fost pdte prea slabă să înțelegă, 
că copilul murise. Și într’o halucinație de 
friguri își formase idea că copilul a fost 
omorît. Deci diseiii:

— „Este copilul îngropat aici ?“
— „Nu! A fost îngropat unde am 

fost bolnavă", răspunse ea.
— „Așa-deră tot a fost copilul d-tale“ 

diseiu eu repede.
Ea tăcu. Mă privi pieziș și privirea 

ei deveni fricdsă și neîncredătore.
— „Fără îndoială, că voesc să-ți ajut, 

pe cât îmi stă în putință", disei liniștit. 
„Când să plecăm?"

— „Mâne", răspunse ea hotărîtă, 
„mâne chiar, decă se pote."

— „Bine."
Și ne înțeleserăm, ca să ne întâlnim 

a doua di sera la 7, la plecarea trenului.
(Va urma.) 

glio-Tos. S’au urmat tratări între Buda
pesta și Turin, cari însă s’au întrerupt din 
causa atitudinei hotărîte a Maghiarilor. 
Contrarietățile au mai fost înăsprite prin- 
tr’un incident.

Giglio-Tos, actualmente profesor sa
pient la un gimnasiu inferior, a întrebat 
decă ar primi în Ungaria un ordin scriind 
d. e. o broșură asupra lui Petofi. Așa se 
pare, că răspunsul nu l’a satisfăcut pe 
Giglio-Tos. Și acesta a turburat relațiile 
între cele două comisiuni.

După acesta Dr. Semenyei a scris 
lui loan Scurtu acea scrisdre faimdsă și 
în străinătate, în care declara, că cu el 
(Scurtu), ca president al secției din Ro
mânia, nu pdte sta de vorbă, fiind-că în 
calitatea sa de president al unei secții 
nu pote sta de vorbă c’un supus un
gar, decât numai ca c’un simplu membru. 
Când și antecesorul lui Scurtu, Lucian 
Bolcaș a protestat din causa acesta, Lud
wig s’a identificat cu Semenyei. Mai amin
tim aici și broșura Românilor, în care este 
atacat și Iministrul Wlassics pentru vor
birea ținută în parlament despre congresul 
studențesc, precum și rectorul Vecsey.

Incurând a sosit sc.risorea studen
ților slovaci, cari studieză în Fraga, și 
cari cereau o secție separată. Presidentul 
lT-a răspuns în limba maghiară, că-i va 
înregistra bucuros, ca membri ai secției 
maghiare.

Abia a trecut inconvenientul acesta, 
și etă că sosesce din Viena o scrisore de la 
150 membrii, cari cereau secție deosebită. 
Aceștia erau studenții de naționalitate 
eumi. oi.' s isorei acesteia nu i-s’a dat 
atențiune.

Când după tdte acestea, presidiul a 
renunțat la ținerea congresului, a dat do
vadă de mare forță spirituală, fiind-că este 
mai ușor să încurci într’un scandal pe ti
nerimea unui stat, decât s’o păzescl de 
așa ceva. Au luat deci asupra lor odiul, 
și-au dat dimisia și s’au retras.

Secția italiană li-a telegrafat, că: 
„vor da ei (Maghiarii) esplicațiuni lumei 
civilisate pentru acestă faptă a Zor?" Nici
odată! Nu e nevoie de esplicare. Englesul, 
Germanul esplică seu se scuză ei pentru- 
că negă ori-ce comuniune cu „Corda Fra- 
tres?" Ce este adi adecă uniunea „Corda 
Fratres?" Ar trebui să fie o federație stu- 
dențescă, ea însă e un loc de refugiu al 
agitatorilor naționaliști. Ar fi să servescă 
sciința, însă nu se ocupă cu ea. Din causa 
acesta studențimea maghiară a rupt ori-ce 
legătură cu ea. Englesii au venit la noi, 
er tinerimea puternicei Anglii face în pri
vința inteligenții cât tinerimea din împre
jurimile Mediteranei.

*
Acesta este răspunsul pasionat și în

gâmfat al tinerimei maghiare la cele ce 
s’au petrecut și se petrec în jurul Fede- 
rațiunei „Corda Fratres." Credem, că acestor 
espectorări pătimașe li-se va riposta după 
vrednicie din partea celor competent!.

Un articol din „Daily Mail* 4.
Despre Evreii din România.

Domnul Sutherland Edwars, colabo
rator al diarului „La Boiimanieu din Bu
curase!, publică în „Daily MaiP un inte
resant studiu asupra cestiunei jidovilor 
din România, din care estragem și noi ur- 
mătorele:

„America n’a luat parte de loc, dice 
d-l Sutherland, la intervenția Europei, din 
1863, în favorul Poloniei. Masacrele bul
gare n’au emoționat-o la 1876. Cu tdte 
acestea acuma s’a pus în acțiune spre a 
provoca o intervențiune din partea pute
rilor signature ale tratatului din Berlin 
(care nu privesce de loc pe America) în 
favorul jidovilor din România.

Presiunea diplomatică eserciată în 
acest chip asupra guvernului român, nu 
pdte duce la un resultat mai serios, decât 
representațiunile temporare ale ministrului 
american din Bucuresci, care vegheză asu
pra intereselor Statelor Unite, nu numai în 
Bucuresci, ci și în Belgrad și Atena.

Nu se scie, că acest diplomat acre
ditat pe lângă trei diferite guverne, a 
studiat în Atena ori la Belgrad afacerile 
României. Punctul său de observație însă 
de sigur n’a fost în Bucuresci, de unde 
ar fi trebuit să-și informeze guvernul (care 
probabil îl va fi consultat asupra cestiu
nei), că jidovii nu sunt supuși în Româ
nia nici unei restricțiuni, căreia se nu fie 
supuși și cei-lalți streini din acestă țeră.
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De la recunbscerea independenței 
României, Jidovii tot așa ca și Mahome
danii au fost lipsiți de privilegii și de 
■dreptul de cetățeni români. Acesta nu din 
causa bigoteriei religiose, ci de frica in
trării elementelor streine în parlamentul 
unei țări amenințate din tote părțile de 
seriose pericole politice. Cu tote acestea, 
la 1880, cedând presiunilor venite din An
glia, Franța,' Germania, Austria și Italia— 
fără nici o vorbă din partea puternicei 
Rusii, — Românii au șters din constitu- 
țiunea lor clausula, care restringea drep
turile de cetățen român numai la creștini.

Tot atunci, din propria lor inițiativă, 
Românii acordară cele mai largi drepturi 
politice tuturor jidovilor, cari făcuseră 
campania independenței contra Turciei; 
în același timp prin abolițiunea completă 
a incapacităților relig’^ise, toți străinii sta
biliți în România, jidovi seu creștini, pu
teau obține naturalisarea, prin petiție 
adresată parlamentului. De la 1880 încoce 
nici o lege nu s’a adus în România con
tra jidovilor și nu esistă nici o asemenea 
lege nici în timpul de față.

Răspunsul guvernului român față cu 
guvernul Statelor Unite ar pute fi în pri
mul loc, că jidovii din România nu sunt 
loviți nici de un fel de lege, care n’ar 
privi pe toți neromânii, apoi ar mai pute 
întreba forte politicos pe guvernul ame
rican, cum se face, că în America — al 
cărei guvern se arată atât de interesat 
față de pretinsele nedreptăți făcute jido
vilor — jidovii sunt escluși din tdte lo
curile ?

Prin ce mijloce pote asociația Raiffeisen 
se promoveze raporturile economice din 

comunele nostre ? *)

*) Din „Siebenbiirghisch-Deutsches Tagblatt11.

(Conferență ținută la congresul 18 al societăților 
Raiffeisen în Sibiiu, de Mihail Ambrosi.)

Sunt aprope două decenii de la in
troducerea societăților Raiffeisen în orga- 
nisația economică a micului nostru popor, 
un timp relativ scurt și totuși din începu
turile neînsemnate s’a desvoltat un edifi
ciu puternic, o asociație, care acuma îm- 
pânzesce aprope tdtă țera săsescă. Pe lângă 
puternicul stîlp, pe care țăranii noștri îl 
aveau deja de multe decenii în societatea 
nostră agricolă, s’a mai adăogat unul nou, 
ca să sprijinescă și să întărescă edificiul 
poporal. In sbor repede societatea Raiffei
sen a ajuns pe sora sa, care înainte cu 
mai mulți ani își serbase iubileul de aur, 
spre a lucra acuma mână în mână pentru 
conservarea poporului nostru. Una, avi- 
■sând pe țăranul nostru la o activitate mai 
mare, la o economie mai proventuăsă prin 
sfat și prin faptă; cealaltă, dând celui lip
sit mijlocele bănesc! necesare, ca se pdtă 
face ameliorările aducătore de câștig, pe 
cari le cere progresul, ferind pe omul să
rac de camătă și îndemnându-1 la cruțare.

Cât de miopi sunt aceia, .cari sunt 
■de părere, că una face concurență celei
lalte, că una ar face pe cealaltă de prisos 
când noi seim bine, cât sunt de grele tim
purile de astădi și cât de mare nevoie 
avem de amândoi prietenii, dintre cari 
unul să ne servâscă de călăuză înțeleptă, 
■ăr al doilea de cărăuș gata spre a ne ajuta. 
Er unde împrejurările sunt în adevăr de 
așa, că fie care din aceste două societăți 
binefăcătore își merge drumul propriu, 
unde egoismul și diferențele de partid 
au provocat certă între cele două socie
tăți surori, — acolo stăm fdrte trist, acolo 
amândouă sunt împedecate și paralisate, 
acolo se chircesc nobilele fructe ale vieții 
sociale, cari nu pot prospera, de cât în 
lumină și armonie.

De aceea la o parte cu încăpățîna- 
rea și egoismul! Aceste asociații, pe cari 
ni le-au creat Bedeus și Dr. Wolff din iu
bire desinteiesată față cu poporul, nu sunt 
pentru-ca să servăscă interese particulare, 
nu pentru-ca să diviseze comunele nostre 
în două tabere dușmănos©, ci pentru-ca 
să unescă tote puterile Ia o muncă comună 
a vieții și a dragostei.

Da, aceste două societăți se complec- 

teză una pe alta. Amendouă au drept țintă 
să întărăscă și conserveze țărănimea nos
tră, amândouă au drept țintă să unescă 
forțele resfirate.

Problema societății Raiffeisen nu tre- 
bue și nu pote să fie împărțirea de bani 
fără nici un plan printre consăteni. Nu 
pote să fie ținta ndstră să utilisăm cu 
grabă mare creditul acordat de institutul 
de credit din Sibiiu, împărțind banii între 
membri, numai pentru a realisa cât mai 
curând un câștig cât să p<5te de mare pen
tru acoperirea vr’unei necesități bisericesc! 
seu altfel de nevoi, Voi, membri din co
mitet, încă nu v'ați făcut datoria, decă la 
judecarea cererilor de împrumut, ați cum
pănit cu precauțiune, decă suma cerută 
este asigurată de datornic și garanți; voi 
aveți o problemă mult mai frumdsă: tre- 
bue să cercetați starea economică a fra
telui strîmtorat, să vă sfătuiți cu el, care 
ar fi calea cea mai potrivită a scăpării; 
și când veți vede, că amicul vostru este 
un făcetor de datorii nesocotit, care a aflat 
că cel mai ușor mod de a-și procura bani 
este subscrierea de polițe (cambii) și nu-și 
dă silința de fel să înainteze din propria 
sa putere, atunci veți refusa ajutorul so
cietății Raiffeisen și îl veți lumina, că so
cietatea Raiffeisen-nu este pepinieră pentru 
neglijență și trândăvie.

Și decă veți proceda astfel, atunci 
forte des veți ajunge în situația, de a feri 
pe unul seu altul dintre concetățenii voș
tri de vr’o speculație greșită, o cumpără
tură nesocotită, și altele de felul acesta.

Banul se nu fie la societatea Raiffei
sen de cât un mijloc, care duce la scop. 
Er scopul nu pote se fie, decât de a in- 
fluința educativ și îndemnător asupra ac
tivității îndreptate spre câștig, asupra pof
tei și plăcerii de muncă a consătenilor, și 
a pune prin acesta o basă solidă bunăs
tării. Acela, care își închipuesce, că vărsa
rea unui potop de bani într’o comună să
răcită, fie că vin banii din institutele de 
credit, fie din fabricele din America, va pute 
produce un avânt stabil economic, se în
șelă amar. Acesta numai așa se va pute 
face, când ne vom fi îngrijit, ca din banii 
aceia să se creeze isvore de bunăstare per
manentă, pentru valorarea stabilă a forțe
lor de muncă.

De aceea trebue să ne îngrijim, ca 
banii distribuiți se contribue la fortificarea 
economică atât a singuraticilor, cât și a 
totalității. In societatea Raiffeisen comite
tului nu-i va fi așa greu se pună piedeci 
împrumuturilor ușore și de a supraveghia, 
ca banii împrumutați se se întrebuințeze 
în adevăr pentru îmbunătățirea econo
mică.

Pe lângă cele trei cestiuni, pe carl 
revisorul Teutsch le:a atins la congresul 
14 din Sibiiu, adecă 1) Ce trebue făcut 
pentru ridicarea spiritului de cruțare a să
tenilor? 2) Cum trebue să se înființeze 
societățile de vințelerie? 3) Și cum tre
bue se se asigure vitele?—ași mai adaoga 
un al patrulea punct, despre promovarea 
prăsirei vitelor în cadrele societății Rei- 
ffeisen.

E vorba despre cumpărarea de vite 
tinere, cu deosebire de vițele de prăsilă 
de rassa Pinzgau pentru locuitorii mai să
raci, într’un fel și chip, ca aceștia se fie 
siliți într’o formă ușoră la cruțare, ăr pe 
de altă parte să facem din ei buni culti
vatori de vite. Și ca să aveți de la înce
put încredere în propunerea mea, vă des- 
tăinuesc, că societatea de credit și economii 
din Proștea-mare deja de doi ani a pus 
în practică acest lucru cu cele mai bune 
resultate. Societatea cumpără pentru să
tenii sîrguincioși vițele de câte un an, un 
an și jumătate în valorea de 100—150 co
rone. Vitele sunt luate îndată în îngrijire 
de cătră respectivi. Cel ce primesce vita, 
trebue să dea un contract de următorul 
cuprins:

1) Datornicul se obligă să țină vițeua 
cel puțin trei ani și în ce privesce hrana 
și îngrijirea se urmeze indicațiunile supra- 
veghiătorului de vite numit de societate. 
Vîndarea vitelor cumpărate cu ajutorul 
institutului, în decursul celor trei ani, se 
păte face numai în cașul, când vita nu 

s’ar desvolta destul de frumos, seu ar 
contracta vr’un defect, așa că ținerea ei 
să nu mai fie rentabilă. In acest cas vîn
darea să se facă cu aprobarea institutului 
și banii să se întrebuințeze imediat la cum
părarea unei alte vite. Datornicul pdte să 
plătescă din acești bani o parte și pentru 
plătirea datoriei sale. 2) Vițeua nu păte 
fi întrebuințată la jug înainte de vrîsta 
de 2’/2 ani, și și atunci numai cu învoirea 
supraveghiătorului. 3) Datornicul se obligă 
a plăti datoria în timp de trei ani, er în 
cas când pentru neobservarea condițiilor, 
i-s’ar resilia contractul, în timp de 30 dile 
de la resiliare. 4) Pentru împrumut vor 
plăti 8% seu anual, seu după trei ani. In 
acest din urmă cas va mai plăti 8% pen
tru întârdiere. 5) Pentru asigurarea credi
torului, datornicul lasă zălog vitele și 
predă casierului biletele de cumpărare. 
Afară de acesta datornicul mai are și doi 
garanți etc.

(Sfîrșitul urmezi.)

SCIRILE D1LE1.
25 Septemvrie, v.

Studenții universitari italieni și ro
mâni dela congresul „Corda Fratresu, cari 
au pornit împreună din Veneția pe la 
Fiume spre România, au trecut adi la 3 
ore d. a. cu trenul accelerat pe la gara 
Brașov. Din causă, că s’a stricat ceva la 
mașină, și la Apața a trebuit să fie tri
misă o altă locomotivă, trenul s’a întâr
ziat cu-o oră. Un grup numeros de Ro
mâni din localitate, care aștepta sosirea 
lui, salutară pe studenții călători c’un pu
ternic „să trăiescă“, la care Italienii răs
punseră cu „Evviva!“ Aprdpe toți con- 
gresiștii purtau lente tricolore române și 
italiene. Trenul a zăbovit în gară numai 
vre-o câte-va minute. Mai mulți dintre ti
nerii noștri academici și titrați au însoțit 
pănă la Predeal pe dspeții veniți din Ve
neția. Intre strigări de „Evviva“ și „să 
trăiescău și în sunetul unui cântec into
nat de studenții italieni, trenul s’a depăr
tat spre Predeal.

Iniperatul Wilielm și profesorii.
La ultima visită a împăratului Wilhelm 
în Strassburg a avut loc o conversație 
forte ciudată între împărat și rectorul uni
versității din acel oraș. împăratul se 
adresă după dineul oficial, cu țigara în 
gură, cătră rector cu întrebarea: „Spune- 
,ți-mi, d-le rector, de ce sunt profesorii 

> universitari atât de vanitoși ?“ — Rectorul 
a răspuns: „Maiestate, profesorii se cred 
a fi cei mai chemați și mai nobili repre- 
sentanți ai sciinței în Germania11. — îm
păratul a răspuns: „Pote totuși s’ar pute 
găsi un mijloc, prin care să se desvețe 
profesorii de grandomania aceea colosală 
de care sunt stăpâniți11, și cu aceste cu
vinte i-a întors rectorului spatele. — Pen
tru a înțelege aceste cuvinte pronunțate 
cam de mult și eșite abia acuma în pu
blicitate, trebue să ne reamintim cașul cu 
profesorul Spahn, pe care l’am tratat și 
noi la timpul său. Profesorul Spahn a fost 
numit la catedra de istorie de la univer
sitate din Strassburg. Numirea lui Spahn 
a întâmpinat împotrivire la profesorii din 
Strassburg, pe motiv, că Spahn e catolic 
și că în predarea istoriei nu va pute fi 
emancipat de preocupațiuni confesionale. 
Se scie, că la numita universitate, de și 
într’o provincie și oraș, unde majoritatea 
absolută a .locuitorilor este catolică, în 
corpul profesoral nu erau de cât doi pro
fesori catolici, Spahn e al treilea. Jidovii 
însă, cari de sigur „nu au preocupațiuni 
confesionale11 formeză două lireimi din 
corpul profesoral și combăteau cu înver
șunare numirea lui Spahn. — De aici ob
servarea atât de aspră a împăratului.

O dramă înfiorătore familiară s’a 
petrecut Duminecă în Viena, cum de mulți 
anî cronica locală de acolo n’a mai înre
gistrat una asemenea. Birtașul dela „Grii- 
nen Baum“ lohann Foerchtgott a împuș
cat în locuința sa din Neubaugasse pe so
ția sa, pe trei copii ai sei elevi de școlă 
și apoi s’a împușcat el însuși. Toți cinci 

au murit. Foerchtgoth a fost mai de de
mult inginer și architect și avea birtul 
său în strada Mariahilf. Motivul faptei 
sale se dice, că a fost starea derăpănată 
a financelor sale. El a deschis restaurația 
sa înainte cu vr’o 4—5 ani, dâr s’a înglo
dat așa de mult în datorii, încât nu mai 
avea nici un credit. In ndptea de Sâm
bătă spre Duminecă a predat banii în- 
trați peste di primului său chelner și a 
dis să plătâscă personalul. Apoi s’a dus 
într’o cafenea din vecinătate, unde a stat 
pănă la 5 cîre diminâța. S’a întors apoi 
acasă pe la 8’/2 dimineța și a esecutat 
groznicul plan.

O ligă contra duelului. In Oradea 
mare s’a constituit o ligă contra duelului. 
Inițiatorii acestei mișcări au lansat un ma
nifest, pe care l’a semnat și prim-procu- 
rorul Coloman Savel și președintele tri
bunalului Francisc Nagy.

Teatru german. Mâne, Joi se va da 
drama în patru acte „Z)ze Prau vom 
Meereu de Enric Ibsen, pentru prima-6ră 
aici în Brașov,

ULTIME SC1RI.
Budapesta, 8 Octomvrie. In șe

dința de acțî a camerei kossuthistul 
Barabas a atacat guvernul pentru-că 
n’a luat parte la serbarea lui Kos
suth. Fiind-că a atacat și pe Majes- 
tatea sa, președintele Apponyi l’a 
chiemat de doue-ori la ordine. Mi- 
nistru-președinte Szell a respuns în 
mijlocul unui mare sgomoț, că n’a 
fost posibil ca guvernul se participe 
la serbare, de ore-ce Kossuth a susți
nut incompatibilitatea dinastiei Habs
burg și a constituției.

Budapesta, 8 Octomvrie. Depu
tatul slovac Valassek a fost condam
nat la trei luni închisdre, pentru ca
lomnie.

Viena, 7 Octomvrie. Monarchul 
a primit ac}I înainte de amiacți la 
palat pe ministrul președinte Szell. 
Audiența a durat P/4 oră. La amiacți 
Szell a plecat spre Budapesta, fără 
a fi mai conferi cu Koerber. In cer
curile politice situația e considerată 
ca forte seridsă. Se speră totuși, că 
neînțelegerile se vor aplana.

Gonstatinopol, 8 Octomvrie. Ma
rele rfluce Nicolaevici a atras aten
țiunea Sultanului la pericolele din 
Macedonia, și cu considerare la aces
tea, i-a cerut permisiunea, în numele 
Țarului, ca Rusia se arangeze doue 
stațiuni de cărbuni în porturile din 
Burgas și Varna.

Sofia, 8 Octomvrie. Comitetele 
macedonene au organisat o mare re
tragere cu torțe în onorea lui Igna- 

i tiew. Risoff, unul din șefii macedo
neni, a esprimat recunoscința popo
rului bulgar față de autorul tratatu
lui din San-Stefano. De pe balconul 
agenției rusescl Ignatiew mulțumi 
pentru eutusiasmul ce-i arată popo
rul bulgar și sfătui pe Bulgari se 
aibă încredere în Rusia, căci în acest 
cas libertatea Macedoniei e sigură. 
Ignatiew va pleca Joi din Sofia.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui G. V... Viena. In chestiunea, despre 

care ne scrieți, nu putem da nici nici o deslușire. 
Ar fi bine, să vă adresați la redacția diarului res-

Sosițl in Brașov.
Pe diua de 7 Octomvrie 1902.

H. BucurescI: Pâlinkăs, voluntar, Buda
pesta; Fovenyesy, voluntar, N. Kanizsa; Holzer, 
comerciant, Budapesta.

H. Grand: Haimann, comerciant, Brăila; 
Busin, antreprenor, Apața; Gangei, privatier, Me
diaș ; Locher, adjunct, c. și r. Praga. ,

H. Orient: Mețianu, protopop, Zerneștl, 
Gruner, neguțător de lemne, Sighișora; Solacolu; 
Puiu, comercianțl, BucurescI.

Proprietar: Dr. Aurel JPLureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. JPop.
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Ma „Tipografia A. Mureșiaim" 
din KSrațov, 

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

f><< iângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Bonuri rurale croate-slavone . . . 160.—
Impr. ung. cu premii................... 100.80
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.60 
Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . .
LosurI din 1860. . . .
Acții de-ale Băncei austro
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit .
NapoleondorI....................
Mărci imperiale germane .
London vista....................

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderneu de Ioan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
v:eță“, „Sluga vecheu și „Ianco musicantn].“ 
Traducere de 7. C. Panțu] o broșură de 
192 pag. Prețul 80 bani 5 bani porto.

De asemenea se recomandă:
7. C. Panțu: „In plasău. „In Baltău. 

„Gale grea“. „‘La Gbde'‘. „La cârciuma lui 
Tiriplic." Schițe din vieța delu ț&â. O bro
șura de 112 pag. cu prețul 40 bani -ț 5 
bani porto.

7. f l. Panțu: „JLrt povestire din
yieța unui cioban. O broșură diu 32 pag. 
pp prețul 16 bani 3 bani porto.

Antropomorfisme și Antiantropomorfisme 
:n limba română de Nicolae Suhcct. In limba 
nostră scrierile de felul ace sta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimn»- 
siul român din loc Nic. Sulică se distinge 
nu numai prin conținutul seu bogat și sis
tematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifioă, ci și prin limbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunoscut și din 
scrierile sale foikloricefilologice de pănă 
acum. Prețul 80 .bani (-|- 5 bani porto.)

Românii Secslenî. Căușele decadențe
lor economice și mijlocele de îndreptarei 
Dișertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în românesce de Afinaela 
Tuscia. Prețul 2 cor plus 20 bani porto.

Buchete de flori, culese diu grădina 
lirnoi române pentru copil, fascicola III. 
de L-T. Totan, înv. Ed, I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolinrineânu. Bătăliile Ro 
piânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puecariu. Prețul cor. 1.60. pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885. prețul 50 b. plus porto 5 
bai I.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului seu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănes ă 
de Aron tloca Velchereanu 50 bani plus 
5 b. porto.

ungară. .

. 120.45
99.95
92.15

150 60
15.85

720.50
681.75

19 05

de masă

Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4(,/0...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/,°/ 0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 ....

120 05
*7 75

90 35
97.85
98.-

201 ?5

. . 116.97‘/2 
. . . .239.40

Paris vista.......................................
Rente austr. 4°/0 de corone
Note italiene..................................

95.15
95.-

Cursul pieței Brașov,
Din 8 Octomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. » 18.80 71 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 Ti -.10.30
Ruble Rusesc! n 2.54 Ti ; —.—
Mărci germane n 117.25 71

Lire turcescl »? 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5°/ 101.- » 102.-

Nr. 6249-1902.
PUBLICAȚI^ 

la petrecerea în colele de 
tuturor soiurilor de dare 

pe anul curent.
sub nr. 5861—1902 s’a e-

referitore
dare a

Deși 
mis provocare specială din partea 
acestui oficiu; totuși o parte însem
nată a cetățenilor contribuabili nu 
și-au presentat colele de dare spre 
a li-se petrece în acelea suma cât 
are se o plătescă la fie-care soiu da
re pe anul curent.

De aceea se provocă cetățeni- 
mea contribuabilă a-și presenta ne
greșit cdlele de dare la acest oficiu 
în terminul dela 6—13 Octobre 1902.

Cei-ce nu vor urma provocărei, 
vor fi pedepsiți pentru disordine cu 
10 corone.

Brass 6, îu 2 Septemvre 1902. 
2—2 (70ii Perceptoratul orășenesc.

fk» iwflm absolvent de șed- 
tJâl lele comerciale,

liber de miliție cu praxă de un an 
ca contabil, cunoscător de limbile 
patriei, doresce de a ocupa! un 
post la o bancă română. Informa- 
țiuni la Administrația „Gazetei11.

2 - 3. (70b),

O OO •O’-O-O’O'O’©

MF” Schimbare de local.
Am ondre a aduce la cunoscința On. public, 

permit Atelierul de lâcâtușerie 
în Strada Castelului de sus nr. 28, casele proprii.

EUGENIU PRECUPU
cTșțo lăcătușerie artistică șă de construcție. efoo

Instahtiuni9az aerian, CONDUCTE de apă în odăi 
“ de scaldă. Closete cu apă, Canalis aținui pen

tru Closete, pentru apa de curte, pivnițî și stradă, cu garanție. 
—= Pa*eliininaa*e  «le sjpese infoi*mațiunK  gratis. =—

Stă la disposiție în permanență eSepoui cu tot felul de 
mâșim de gătit bucate (Sparherde său sobe) pentru bucătării 
particulare și Restaurante, dela 10 corone până la 400 corone 
bucata. — Comande după plac.

Asemenea tot feliul de (Separaturi prompt și ieftin
Deci rog pe On. public pentru sprijinirea și încrederea de 

până acum.

că mi-am 
din sti*a«la  
Valea lată

ft?

1—6

Cu totă stima

EUGEmu precwO, 
i»ăesti-u liîcătus.J

Strada Castelului de sus nr. 28.

.X 0=0

| Cei mai frumoși și fini Chasselas și Tămăidsă, ameste-
î câți 5 Kl. în lădițe seu coșuri trimiși cu poșta franco 3 cor. 
150 b. Tâmăidsă singură 5 kilo 4 cor. 50 b. Vin roșu

Szegszărd din viile proprii 3 butelii de 0.70 litr, franco 
trimise 3 C01’. 60 bani, forte potrivit pentru cadouri la ser- 
bători mari, se pot comanda dela

’\X7"illin.g'er
<wi*oss-'Wein-Producent  in 35 nuni» a (Ungaria)

8—10.(678) (Comiți. î'oinu).

în
Și 
și

Corone,

PUBLICAȚIUNE.
Pentru tote realitățile aparținetore moștenitorilor defunctului Dr. 

Otrobân Nândor s’a fixat cjiua de venejare

pe 20 Octomvrie st. n. a. c. dimmeța la 9 ore 
cancelaria d-lui notar public regesc Schnell Kăroly (strada Vămii nr. 15) 
unde nu se va lăsa nimic din prețul strigărei. Oferte se vor primi 
în scris.

1) Casa de lemn, în Brassd (Scheiii) Podu Crețului nr. 107
nou (676 vechiu) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii 
top. 3348, 3319. ................................................................................

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea ?i cu aranja
mentul. indusă în cartea funduară din Brassb, nr. 10,961 A f 
25.404/12 nr. top........................................................................................

3) In Bâcsfalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pdme, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top.

4) In Bâcsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,
indusă în curtea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1363/2, 1364/2 n-rii top..........................................................

5) In Elopatak stațiune balneră așa numită „Villa Zona“
cu întreg aranjamentul, cu mobilele diu ea, cu dreptul la băi, 
la apa minerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top.....................................

6) Casele din Brasso, Strada Porții nr, 16 și cel vechiu 
488, indusă îu cartea funduară nr.
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechiu 475, nr. top. 5420, 
done case legate una de alta (fost Hotel Baross.).....................

7) Imobilul din Apâcza loc de zidire, indus în cartea fun
duară nr. 1011, n-rii top. 1601/2, 1602/2, 1603/3.......................

8) Li vadea din Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduară
nr. A f 12,508/12 .....................................................................................

9) Realitatea aflătore în Bblon nr. 634 indusă în cărțile
funduare sub nr. A f 2759/3 ...........................................................

10) O șură aflătore în Agostonfalva...........................................
11) O baie de fer in Fehb-Râkos,...........................................
12) Realitățile aflătore în Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară sub nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2
Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de 10°/0 în 

bani gara seu în hârtii de valore.
Informațiunî se., pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zak ariâs 

Janos (Brasso, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în con
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schnell Kâroly.

Brasso, în 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
esecutorul oficial al rămasului D-rului Otroban Nândor,

2560 nr. top. 5434, și casa
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Subscrisul aduce la ounoscința On. public, că a înființat 
stabiÎRmient de

îăpsitorie și spălătorie chemică
în Brașovul-vechili, Strada lungă Nr. 134.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame 
din mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de 
mobilă, panglici, dantele, perdele, umbrele etc. se curăță 
în 12 ore așa de perfect, că devin ca nouă.

Specialități; din stofe de Kanigarn curată cu 
desevîrșîre glanjul, ce se ivesce.

VăpSÎtorie de blănuri, pene de Struț și mănuși glace de pele.

La cas de necesitate, me rog a face încercare cu stabili
mentul meu.
zzzzzzz Comande d’afară se esecută prompt și ieftin 1

Josef Schmitz, 
văpsitorie și spălătorie chemică 

str. Saiisgă. m*.  SSB4.

—șoc —X"

(665,7—10.)

Tipografia A. Mureșjanu Brașov.
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