
A N U L LXV.

.,:GAZETA“ iese în Mcare l 

itaM2tg paatra t usm-Umus: 
Pe un an 24 ocr., pfl s< rine Iui • 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
2<-rii de- Duminecă S fi. pe un.

REOACȚULNEA, 
iMiijiisWnEei ?,i Tipografia 

Srațosr, p(ața marc SO. 
*fariaori nefraucate nu se pri- 

xnosft.—Manuscripte nu se 
.re trimit.

INSERATE 
prJinoso la Administrația ne în 
Rruțov și la umiătrirolo 

BIROURI do AHUNȚVDRf: 
în Vlena: in N. Dukes Nachf., 
flux. Augenfeld & Emerio Lea
ner, Hemrich Schalek. A. Op- 
polik Nachi. Anton Oppelik. 
<rt Budapantn: la A. V. Gold- 
horger. Ekst.ein Rernat. luliu 
Leopold (VII Erzsrib-ît-korut).
PREȚUL ASERȚIUNILOR:

O ceria garmond pe o oolrinâ 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai de00 după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

IWr Msnia sl străinătate: 
Pe un n-n 40 franci, pe șAâ-s 
Inzâ 20 fr.. pe trei luni 16 fr.

N-rij do Ihimimcă H frAltoi.
So proDumeră )a trite oî*<- 

piele poijt-ale dir. întru fjî dir. 
afara și la d-nii colectori.

Ataornjini) Bras- v
^dutfMfsîrortKtt*/;. Piața n «ie. 

Tâzfful Inului Nr. 30. oîhuu 
L: Pe un an 20 oor.. p« 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul !n casă : Pâ un an 
24 cor., pe 6 lunile., p.. oști 
luni fi corânfi. — Un exemplar 
10 hani. •—ArAt ttbk HfiK]antele 
aftt yi maertiuniU aunt a se 
pluti înainte.

Brașov, Sâmbătă 12 (25) Octomvrie. 1902.

Frământările în Austria.
De-odată cu deschiderea parla

mentului s’au început și frământă
rile de tot felul în Austria. Șeful 
guvernului, Koerber, s’a dovedit pănă 
acum aii dibacii! echilibrist. Decă și 
de aci încolo îș! va păstra acest 
renume, nu se pdte sci. Trăgând 
consecințele firescl din cele ce se 
petrec la începutul acestei sesiuni 
a „Reichsrath"-n]ui, am trebui sâ 
cjicem, că Dr Koerber are forte 
puține șause de a-o duce mai de
parte cu vechia sa artă echili- 
bristă.

Deputafii cehi din cameră se 
portă pănă acuma așa, încât se pote 
4ice, că Introduc cu încetul obstruc- 
țiunea. In fîe-care di ei viu cu noue 
propuneri de urgentă, cari, după re
gulamentul camerei, trebuesc desbă- 
tute imediat, înaintea ordinei c|ilei. 
Prin tactica acesta se împiedecă 
parlamentul de a resolva obiectele 
puse la ordinea dilei.

Preste acesta Cehii au declarat 
în mod ostentativ, că de aici încolo 
se vor abfine dela ori-ce comunicare 
personală cu ministru-președinte Koer
ber. De altă parte și guvernul a 
sistat, deocamdată, ori ce negocieri 
cu deputafii cehi. La rîndul lor de
putății germani din cameră se arată 
indiferent! față cu tactica observată 
de Cehi. Numai Polonii sunt mai 
îngrijațl de mersul lucrurilor. De 
aceea ei stărue, ca Cehii se mai slă- 
bâscă cu propunerile lor de urgentă 
și să lase a se face prima cetire a 
budgetului, cu care se se împreune 
apoi desbaterea asupra declarațiunei 
din prima ședință a ministrului-pre- 
ședinte. Cehii înse n’au dat pănă 
acuma nici un semn că ar voi se 
țină semă de sfatul polon. Totuși se 
crede, că ei n’au de gând se împie
dece cu ori-ce preț ca în sesiunea 
de tomna a parlamentului să se des- 
bată proiectele relative la legea de 

pressă, la contingentul recruților și 
la budget.

Cât de nesigură este situațiunea 
parlamentară, resultă și din faptul, 
că Cehii au început se facă deja 
pregătiri seriose pentru cașul, când 
„Reichsrath“-ul ar fi disolvat. pre
cum și din faptul, că aristocrații con
servativi boemi au început se facă 
propagandă pentru o strînsă apro
piere între Cehi și Poloni, cu scop 
de a esercita în unire o influință 
mai mare asupra politicei austriaco.

Intr’aceea a și început să s’ac- 
centueze din nou marea încordare 
dintre elementul german și slav, pe- 
trecându-se alaltăerl în cameră unul 
din scandalele, despre cari se dusese 
vestea pe timpul celei mai pronun
țate obstrucțiunl. Se înțelege că 
aranjatorii scandalului au fost es- 
tremii de amândouă părțile. Înce
putul însă l’au făcut de astă-dată 
pangermanii, cari în frunte cu Sch<5- 
nerer au demonstrat contra unui 
deputat ceh, care ’șl ceruse cuvântul, 
spre a face o rectificare în limba 
lui cehică. Estremii germani au în
ceput se strige, că nu înțelege ni
meni cehesce și pretindeau dela 
președinte se retragă cuvântul de
putatului ceh. Ca de obiceiu con
flictul a degenerat în injurii. Au 
ridicat pumnii unii în contra altora 
și în mijlocul unui sgomot infernal 
era p’aci să se îneaere serios.

Scenele turbulente de felul a- 
cesta sunt simptomatice pentru lupta 
ce de fapt se portă în Austria între 
germanism și slavism și care a is- 
bucnit acum cu nouă puteri în par
lament.

E învederat că situațiunea cu 
nimic nu s’a. îmbunătățit și că Dr. 
Koerber trebue se se întrebe din 
nou cu îngrijire decă e posibil s’a- 
jungă cu acest parlament la vr’un 
resultat. După cum stau lucrurile 
pentru moment, lui Koerber nu-i ră
mâne alta de cât a se gândi seu la 

disolvarea parlamentului, care ane
voie va aduce cu sine o schimbare, 
seu la punerea din nou în praesă a 
faimosolui § 14.

Se nasce acum întrebarea, decă 
tactica Cehilor le va ajuta acestora 
se-șl stdrcă postulatele naționale, ori 
nu ? In privința acâsta e interesant 
cum o voce admonieză pe Cehi, în 
,,Journal de St. Petersburg1', să nu 
facă pași nechibsuițl. Acesta fdie e 
de părere, că decă Cehii vor refusa 
de a sta de vorbă asupra propune
rilor lui Koerber relativ la limbile 
oficiale din Boemia și Moravia, pro
iectul totuși va fi votat de Reichs- 
rath. Ț)ice, că ministerial austriac 
va dispune de-o majoritate suficientă 
spre a regula cestiunea în cameră 
și va decide erăși puterea centrală. 
Cehii numai șieșl vor avă să-și mul- 
țumescă decă cestiunea limbelor va 
fi resolvată fără a se ține semă 
de ei.

Acâsta voce a foiei rusesc! pare 
a le dice Cehilor se nu risce prea 
mult, pare a le aduce aminte de 
proverbul „ce e ’n mână, uu-i min
ciună". Der pâte să fie și numai o 
apucătură diplomatică, vrând se s’a- 
rate printr’asta, că Rușii nu sumuță 
pe Slavii din Austria în contra ger
manismului.

Budgetul pe 1903.
Ministrul de finanțe Lukăcs a vorbit 

două 6re întregi/făcând exposeul financiar 
și presentând budgetul pe 1903. Gheltue- 
lile totale sunt luate în budgetul pe anul 
viitor cu suma de 1.090.936,474 corone. 
Incassările (venitele) sunt fixate în suma 
de 1.090.462,670 cor. Rămâne așa-der un 
escedent de 473,804 cordne. Acesta, firesce, 
este numai un calcul pe hârtie, căci care 
ministru ar fi atât de nebun se arate de
ficit, când pdte evita așa ceva. Etă cum 
s’ar clasifica budgetul după diferitele 
posiții:

Cheltuelile ordinare:
Sunt preliminate cu 1.000,664.498 co

rone, mai mult cu 8.426,884 cordne, decât 
în anul curent.

Din acestă sporire de 8 milione chel
tueli, curții regale îi revin 2 milione (în
mulțirea listei civile); er suma rotundă de 
1.800,000 cheltueli ordinare, revine legi
lor speciale votate.

Cheltuelile ordinare ' ale dietei sunt 
preliminate cu 3.572,658 cor. cu 37,240 cor. 
mai mult, decât în anul curent.

Cheltuelile ordinare ale afacerilor co
mune fac 75.360,115 cor. cu 2.719,820 
cor. mai mult.

Pensiuni: 21.047,462 cor., mai mult 
cu 453,865. cor.

Datorii de stat: 254.381,402 cor., mai 
puțin cu 6.608,379 cor.

Curtea de compluri: 335,640 cor. — 
Judecătoria administrativă: 562,064 cor.
— Presidenția ministeriului: 1.078,498 cor.
— Ministeriul ă latere: 139,452 cor; ministe
rial croat: 94.660 cor.

Ministeriul de interne, cheltueli or
dinare, 41.992,262 cor., cu 819.884 cor. mai 
puțin ca în anul curent. Scădămentul acesta 
e numai aparent și e urmarea împrejurării, 
că în sensul legii despre administrarea 
banilor comitatensî, a scăijut dotația de 
stat cu 1.555,424 cor.

Ministeriul de finanțe, cheltueli or
dinare, 179.041,043 cor. mai mult cu 
1.628,932 cor.

Ministeriul de comerciu, cheltueli or
dinare, 202.392,772 cor., cu 7.699,292 cor. 
mai mult ca în anul curent.

Ministeriul de agricultură: 46.969,634 
cor., cu 813.177 cor. mai mult.

Ministeriul de culte și instrucțiune 
publică: cheltueli ordinare 37.342,802 cor., 
mai mult cu 2.461.614 ca în anul curent.

Din suma acesta 204.432 revin insti
tutelor superidre, mai ales universității din 
Budapesta; 317,139 cor. pentru ș'colele 
medii;pentru învățământul popor. 1.108,311 
cor.; școlele de specialitate 46,325 cor. etc. 
Sub titlul ajutorărei bisericelor s’a luat 
suma de 600,000 cor., din care 350,000 cor. 
pentru congrua' preoților confesionali (art. 
de lege 14 din 1899), ăr 250,000 cor. pen
tru înmulțirea ajutorului dat de cătră stat 
singuraticelor confesiuni.

Ministeriul de justiție: 35.205.417 cor. 
mai puțin cu 84,106 cor.

Ministeriul de honvedi: 38.679,437 
cor., ou 887,547 cor. mai mult.

Cheltueli extraordinare.
Bosnia....................................... 153,000
Statue....................................... 103,000

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Sbuciumări de amor.
Noveletă de Alfred de Hedenstjarna.

Din 1. suedeză, de IV. That.

In multe istorii de amor de pe acest 
pământ j<5că rol trei persdne, dintre cari 
una, după concepțiile apusene, ar fi de 
prisos.

loan iubesce pe Margareta, der Mar
gareta iubesce pe Carol, și Carol nu scie 
singur ce vrea. Etă schița celor mai;multe 
tragedii emoționante, cari din vechime au 
ruinat în tot-deuna florile cele mai fru- 
mdse în grădina de trandafiri a inimei 
omenesc!.

Ioan Kruse era tîner și avea inima 
curată, ceea ce îi era de mare folos, pen- 
tru-că el era ajutor de predicator, și un 
ajutor de predicator trebue se fie un om 
mai bun, de cât un advocat.

El iubia pe Gerda Peters cu t<5tă 
căldura inimei sale inocente și, fiind om 
ubitor de adevăr și sincer, într’un mo

ment de indrâznelă, i-a descoperit cum 
stau lucrurile.

Inima cea bună a Gerdei și grija 
pentru viitor nu-i permitea se rămână 
indiferentă față cu un asemenea fapt. Ea 
îi mulțumi de amabilitate și îi răspunse, 
că nu îndrăznesce încă a se lega, căclnq 
e încă în curat cu sentimentele ei, nu 
vrea însă să-l ofenseze printr’un refus 
definitiv. Cel mai bun lucru ar fi să se 
lase resolvirea în sarcina timpului, care 
va lămuri totul.

Când spunea aceste cuvinte, se apro
pia de banca de pajiște, pe care ședeau 
amândoi, așa de aprope, în cât un tînăr 
mai îndrăsneț ar fi profitat de sigur de 
ocasiune și ar fi sărutat’o. Dăr Ioan.Kruse 
era tîner și timid și ajutor de predicator 
și de aceea s’a mulțumit a o prinde de 
mâni și a-i declara, că va mai aștepta.

In aceeași eparchie trăia un proprie
tar, cu numele Carol Skoubo. Acesta nu 
scia, ce e drept, se predice, habar n’avea 
de literele grecesc!, și nici nu avea pre
tenția de a fi considerat de sfânt; în 
schimb însă avea o moșie întinsă, pe care 
nu era de cât o mică hipotecă.

In timpul de față, o fată cu minte 
forte arare-ori dice: „El seu nici unul". 
Gerda Peters, de sigur nu era dintre 
acele fete, ci din contră dicea: loan 
Kruse seu Carol Skoubo, mai bine însă 
Carol Skoubo.

Acâsta o dicea ea mai ales fiind-că 
proprietățile parochiale arare-ori sunt așa 
de mari ca moșia lui Skoubo, și afară de 
acesta mai au și însușirea neplăcută, că 
decă m6re parochul, după anul prim de 
văduvie, soția fostului paroch trebue să 
iesă din casa parochială.

In istoria acesta de amor sunt de 
asemenea trei persdne deosebite, va se 
<jică cu una mai mult, de cât ar trebui, 
cum spusesem mai sus. Ar fi forte bine 
pentru omenire, decă tdte relațiile de 
amor între bărbat și femeie ar pute fi li
mitate la câte o personă din fie-care sex. 
Cea de a treia, care produce numai în
curcătură, și-ar pute găsi o a patra inimă. 
Cine scie, pote va veni și asta cu timpul.

Ca să rămânem însă la stilul mo
dern de novele : Pentru un timp ore-care 
urmă o liniște. Pastorul Kruse predica 
mai bine de cât ori când, îșl făcu un pal

ton nou și căuta să se arate cât se pote 
de amabil. Domnișora Gerda, la rendu 
său, manifesta cel mai viu interes pentru 
economia rurală și când făcea brânză seu 
cotordge (piftii, reci, aituri) cerea în tot- 
deuna sfatul surorei proprietarului. Nici 
biserica nu o negligea, dâr pentru mași- 
nele de treerat cu motor se interesa din 
cale afară. Ea plângea de i-se rupea ini
ma, când pastorul, la omilie, exegetisa ca
pitolul XV din Luca, dâr inima îi svîcnia 
de bucurie, când vedea pe Carol Skoubo 
în trăsura sa, la care erau înhămațl doi 
cai superbi.

In cât pentru Carol Skoubo, el era 
aprofundat în esperjmentele cu încrucișa
rea rasselor de animale, glumea cu fetele, 
nu lăsa nicî-odată vr’o privire seu vr’o 
strîngere de mână fără răspuns și pentru 
o damă tînără, care sciea, ce voesce, nu 
părea de loc invincibil. Ioan Kruse tot la 
cinci săptămâni întreba, decă domnișora 
Gerda s’a lămurit în privința sentimente
lor sale.

Nu, încă nu, inima ei încă nu se 
lămurise.

Este unul dintre cele mai grele lu-
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Direcț. centr. a afacer. finanț. 12.896.000
Navigatiune............................. 1^5.000
Viticultură.................................. 80,000
Băi........................................... 122,000
Stîrpirea insectelor .... 142,000
Ajutorarea bisericelor . . . 100,000
Școli secundare confesionale . 30,000

La aceste două posiții din urmă e 
de notat, că suma de 130,000 s-a luat 
în budgetul ministeriului de culte, parte 
pentru ajutorarea de zidiri școlare secun
dare confesionale, parte pentru traducerea 
și editarea în limba maghiară a cărților 
rituale paleo-slave.

Tariful vamal german. Discuțiu- 
nea asupra proiectului de tarif vamal a 
urmat și în ședința de Marți a „Reichs- 
tâguluiu. Cancelarul imperiului, d-1 de 
Biilow, a apărat într’un lung discurs 
proiectul de tarif vamal și a terminat, 
declarând, că guvernul nu acceptă nici o 
propunere, care ar modifica drepturile de 
vamă proiectate. Acesta declarație a pro
dus o mare mișcare printre deputați. 
„Reichstagul" a respins propunerea lui 
Wagenheim, în privința dreptului de vamă 
asupra secărei, și a adoptat redacțiunea 
comisiunei vamale, prin care se fixeză 
o taxă vamală minimum de 5 și jum. 
mărci.

Regele Serbiei și oposiția. Dia- 
rele publică un pasagiu din discursul rostit 
de rege la consfătuirea politică, ce s’a 
ținut Sâmbăta trecută la palatul regal. 
Acest pasagiu este relativ la atacurile 
presei oposiționiste contra regelui.

„Sciu", a dis regele, „că atacuri as
cunse ale fpresei oposiționiste sunt diri- 
giate contra personei mele și au un scop 
bine determinat, de a mă calomnia și a-me 
face odios. Acești domni însă se înșelă. 
Gu ocasiunea călătoriei din urmă, ce am 
întreprins cu Regina, m’am încredințat 
despre iubirea adâncă a poporului pentru 
mine și regina. De altfel nu voiu tolera o 
reînoire a evenimentelor de la 1842 si 
1858“.

0 voce rusescâ despre Maghiari.
In organul oficial al Societății de 

binefacere slavă („Izvestia, St. Petersburgs- 
kova Blagotvoriktyelnova Obscestva“) s’a 
publicat de curând un articol despre Ma
ghiari și Ungaria. Dăm din acest articol, 
după traducerea lui „Budapesti Hirlap", 
următorele:

Pe basa datelor statistice articolul 
constată decadența proporțională a rassei 
maghiare. Din raporturile armatei arată 
că locuitorii maghiari ai monarchiei nu 
pot fi mai mulți de 4.866,000 suflete.

„Der — continuă autorul articolului 
— chiar decă Maghiarii n’ar forma în 
Ungaria’/3 parte, ci jumătate din locuitorii 
țării, adecă nu 5, ci 7 seu 8 milione suflete, 
și atunci ei, în împrejurările actuale, ar fi 
un popor forte mic și slab, mai mic d. 
es. de cât Polonii și Românii, cari nu 

sunt capabili pentru' probleme de asimi
lare. Relativ Maghiarii sunt mai număroșT 
de cât Slovacii, Rutenii, Serbii, Românii, 
Germanii etc., der nu esistă nici o piedică 
ca ugro-Slavii să se unescă pe basa unei 
limbi comune, d. e. limba rusescă, prin 
ceea-ce în privința statistică ar deveni 
în preponderanță față cu Maghiarii. De 
altă parte, Maghiarii sunt fragmentele 
unei rasse și nu li-se dă posibilitatea de 
a-se uni cu rudeniile lor, d. e. cu finlan- 
desii; pe când celelalte popore ale Unga
riei își au frații lor: Românii în România, 
Sârbii în Serbia, Bosnia și Muntenegru, 
Slovacii în Boemia și Moravia, Rutenii în 
Galiția și peste tot în Rusia, Germanii în 
Germania etc.

„Nu mai puțin strică causei Maghia
rilor încordarea dintre catolici și calvini 
Jidovimea, care a crescut în Ungaria la 
dimensiuni periculose, a putut se folosescă 
mai înainte stegului național prin slugăr
nicia ei, ba pote să-și nege chiar naționa
litatea ebraică, însă efectele economice 
și morale ale acestor neo-maghiari nu 
sunt numai spre ruinarea Slavilor, ci 
și a Maghiarilor. Decă în astfel de îm
prejurări bărbații de stat maghiari declară 
lupta pe vieță pe morte în contra națio
nalităților nemaghiare, e lucru firesc, că 
ei nu pot conta la resignația patriotică a 
număroșilor lor compatriot!. Și fiind-că în 
lupta cu statele vecine și cu popdrele lor 
poporul maghiar chiar unit cu elementele 
nouă e prea slab, statul acesta se va des
trăma la prima lovitură, cum s’a mai în
tâmplat odată — adevărat, că din alte 
cause — după desastrul din Mohaciu.

„Cardinalul Kolonics a dis odată 
cătră Leopold I: Faciam Hungariamcap
tivam, postea mendicam, deinde catholi- 
caml Parafrasând dicerea acesta istorică 
am pute dice, că pe noii Maghiari să-i 
facem renegați, apoi Maghiari, der e de 
temut, că la urmă vor eși Germani din ei. 
Politica acâsta nu pdte fi corectă de cât 
atunci, când se pregătesce pour le roi de 
Prusse. Der fiind-că Prușii n’au înghițit 
încă Polonia, Ungaria maghiară pdte să 
se bucură un timp ore-care de acestă ex
perimentale provisorică“.

Foia maghiară, care reproduce păre
rile acestea, dice că autorul lor a falsifi
cat datele statistice cu privire la recen
sământ, pentru-ca să pdtă trage conclu- 
siunile.

Ce se petrece în Balcani.
Ca răspuns la tdte soirile alarmante 

ale pressei și comitetului bulgar din Sofia 
cu privire la starea de lucruri din Mace
donia, Porta a trimis — dice „Cronica" 
din BucurescI — ambasadorilor săi din 
Europa o circulară, prin care desminte 
informațiunile diarelor străine, ca „Times* 
„Politische Correspond enz“ etc. despre ma
sacrarea creștinilor. în Macedonia. In a- 
celași timp, ambasadorii sunt însărcinați 

se arate pe lângă guvernele respective; 
că satele^ incendiate și omorurile- comise, 
sunt făptuite de bandele bulgare.. Trupele 
n’au făcut de cât să înăbușe revelta, ur
mărind bandele.

Sultanul a grațiat pe toți' fugarii, 
cari s’au întors pe la satele lor. Trupele 
au primit ordin, ca se procedeze- cu blân
dețe și umanitate față de feme» și copii. 
Restabilirea ordinei și a liniște» a făcut 
progrese.

Chiar ambasadorul frances Constans 
a asigurat pe primul ministru- bulgar, Da- 
neff, că răscola în Macedonia a încetat.

*
Mișcarea în Bulgaria eresee pe fie

care di. Prin tdte orașele-mari-se țin mee- 
tinguri pentru a se exprima insurgenților 
sentimente de simpatie. Un comitet de 
femei a lansat un apel cătră tdte familiile, 
spre a strînge ajutore materiale pentru 
insurgenți.

Mihailowsky, președintele comitetului, 
plecă la Paris și Londra, unde va ține 
discursuri în privința chestiunei mace
donene.

De altă parte, guvernul bulgar, ca o 
dovadă că vrâ să introducă ordine și se 
pună Capăt crimelor, grăbesce cu jude
carea procesului lui Haliți, ucigașul lui 
Stambuloff.

*
Diarul „Berliner TageblatB află din 

Constantinopole, că ambasadorii de acolo 
ai puterilor formuleză o notă, prin care 
cer Porții reforme radicale în Macedonia, 
cu un guvernator creștin.

In Viena se vorbesce chiar, că în 
timpul ernei, puterile vor interveni să facă 
așa reforme, încât la primă-vară să fie 
imposibilă orî-ce răsvrătire.

Bulgarii însă, dorind să capete mai 
multe drepturi, agită opinia publică din 
Europa în favorul lor, arătând că ei sunt 
elementul preponderant, și că Românii, 
Grecii și Albanesii formeză un element 
neînsemnat^?)

*
Cu tote protestările Bulgarilor, Porta 

nu se teme. Ea continuă se aresteze pe 
Bulgarii bănuiți, că se solidariseză și sprijină 
pe ascuns pe insurgenți.

Astfel „Politische Correspondenz* află 
că la Constantinopole au fost arestați di- 
lele trecute două-deci de notabili bulgari, 
comercianți de frunte. Acestă arestare a 
pus groza în toți Bulgarii cu reședința în 
capitala Turciei.

SOIRILE D1LE1.
— 11 (24) Octomvrie.

La temniță. La 22 Octomvrie n., pă
rintele George Ardeleanu a întrat în tem
nița tribunalului din Sătmariu ca să-și 
facă pedepsa de 8 dile la care a fost con
damnat pentru-că a oprit pe nisce femei 
a cânta unguresce în biserica română din 
Sz,-Dob (comit. Sătmar).

Alvin Cramer în închisore. Redac
torul Cramer, condamnat pentru articolul 
„Adevăratele cause ale emigrării* scris de 
altul și reprodus în diarul „D. T. f. U.“ 
era închis pănă acuma în Timișdra, unde 
îi era interdis de a primi visitele oelegi- 
lor săi din redacție. La cererea lui de a 
fi transportat din temnița umedă din Ti- 
mișdra, a fost transportat alaltă-eri în în- 
chisdrea din Seghedin, unde îșî va face 
pedepsa pănă la 12 Decemvrie a., c.

Un primar contra cocardei ma
ghiare. Din Seghedin i-se scrie lui „P. 
L.“: Se scie, că primarul din Chichinda- 
mare Jiveo Bogdan a fost tras în cerce
tare disciplinară de cătră vice-șpanul co
mitatului Torontal. Motivul acestei mă
suri disciplinare a fost următorul: Fiică-sa 
Vasilca, elevă în cl. IV a școlei civile 
din acel oraș, a refusat a primi cu oca
siunea aniversării centenare a lui Kossuth 
cocarda tricoloră -maghiară, ©are s’a distri
buit tuturor elevelor. Copila și-a motivat 
retușul cu porunca tătâne-său, care i-a 
spus, să arunce cocarda, decă i-s’ar oc- 
troia cu sila. Elevei Vasilca Bogdan i-s’a 
dat o aspră dojana din partea directdrei 
în fața tuturor elevelor.

Succesul unui chirurg român. Mem
brii congresului frances de chirurgie din. 
Paris s’au întrunit la clinica gynecologicăi 
a celebrului pro-fesor Pozzi de la faculta
tea de medicină din Paris, pentru ca să 
asiste la o operațiune a doctorului și chi
rurgului reputat român Thoma Ionescu. 
Era o operațiune extrem de grea și deli
cată, operațiunea cancerului uterusului. 
D-1 doctor Toma Ionescu, practică acestă 
operațiune după o nouă metodă, descope
rită de d-sa, după ani îndelungați de stu
diu și de practică și o expusese deja în 
teorie la ultimul congres gynecologic din 
Roma. Operațiunea a avut oel mai deplin 
succes, somitățile străine ale sciinței me
dicale și chirurgicale au felicitat călduros 
pe savantul român.

Școlă superiorii de sciințe de stat. 
Deschiderea cursurilor șcdlei superiore de 
sciințe de stat din Bucuresci se va face 
anul acesta cu o deosebită solemnitate. 
Discursul de deschidere va fi ținut de d-1 
Take Ionescu, noul director al școlei, în 
presența profesorilor universitari și a mi
nistrului școlelor, invitați special pentru 
acestă solemnitate.

Un incident de la aniversarea lui 
Kossuth. Am adus la timpul său scirea că cu 
ocasiunea desvălirei monumentului lui Kos- 
suth-rn Seghedin s’au spart ferestrile ace
lor oficeri de honyedî, cari nu au iluminat. 
Comandantul districtului de honvecji F. M. 
L. Valentics a cerut a doua di de la pri
măria orașului despăgubiri în suma de 
400 cordne, ceea-ce însă s’a refusat. Ge
neralul s’a adresat atunci ministrului de 
honvedi, care a răspuns acuma, că pagu
bele vor fi acoperite din cassa erariului.

cruri a îndemna pe un bărbat să se în- 
sore, când el nu vre, și o fată, fie chiar 
cea mai frumdsă, se vede silită în sbu- 
ciumările sale lăudabile adesea, să avan
seze prea mult, așa, că sforțările ei nu 
fămân neobservate înaintea lumei.

Ecă așa s’a întâmplat, că ajunse și 
Ia urechile evlaviose ale pastorului Kruse, 
că Gerda sa își dă tote silințele să prindă 
în capcană pe proprietarul Skoubo. Ingri- 
jatde cele au'dite, pastorul Kruse i-a spus’o 
acesta pe șleu și a întrebat-o, decă este 
âdevărat? Ea se uită la el cu ochii ei al
baștri, ca marea cea mai albastră și răs
punse, că acesta e o calomnie.

Pastorul o credit la început, căci lui, 
care era atât de familiarisat cu credința, 
nu-i veniâ așa greu să dea credământ 
unei fete frumdse, care afară de acesta îi 
era primul său amor.

Der într’o di — era deja aprdpe 
anul de când se înflăcărase pentru Gerda — 
o vădii în vîrful unui car de fân de al 
lui Carol, er Carol o ținea cu brațul strîns, 
ca să nu cadă din vîrful carului și fața 
ei era radidsă de fericire.

Atunci în inima lui Kruse se rupse 
ceva în două; el jură doninișorei Gerdâ 
ură vecinică și se bucura dinainte de umi
lirile, ce are să i-le facă în viitor.

Avea de gând se-i povestescă- lui 
Carol Skoubo, ce fel de fată e densa, 
pentru-ca să rămână totă vieța fată bă
trână, și să muncescă și să se năcăjescă 
câștigându-și pânea. Er el are să-și scotă 
banii din institutul de economii, se va 
duce în capitală, va face doctoratul în 
teologie, se va înălța pas de pas pe scara 
hierarchică și va.. ajunge episcop.

Când va face apoi visitație canonică 
în eparchia sa, într’un echipagiu elegant, 
atunci va vorbi grațios cu Gerda Peters, 
când o va vedâ mergând pe jos într’o 
manta veche de ploie și o va întreba, 
decă nu i-ar face plăcerea, ca veche cu
noscută, să se urce în echipagiul lui?

Și decă va vre să fie erășî prietenă 
cu el, atunci o va întreba: „Ah, d-șoră 
Gerda, der ai timp pentru așa-ceva? Ce 
mai face Skoubo? Și-a strîns fânul?"

Er decă se va fi măritat cu vr’un 
sărăntoc, atunci îi va umili copiii dân- 

du-le masă gratis și la sărbători câte un 
cadou.

încât pentru sine, va mai aștepta cu 
căsătoria, pănă va ajunge om mare, casă 
pdtă lua o fată de familie mare Și cu 
bani mulți și Gerda să moră de ciudă, 
când va ceti prin diare despre nunta lui.

Da, are să o nimicescă cu desăvîr- 
șire pe acestă cochetă! Apoi la adică, 
nici nu era așa frumdsă. Și se mira, cum 
de i-a dat atâta importanță.

Trei săptămâni de-arendul se mistuia 
neîncetat. In sfîrșit ajunse la resultatul, 
că a fost o idee fixă și că nipi-odată nu 
a iubit’o. Trebue să mulțumescă lui Dum
nezeu, că a scăpat de dânsa și nimeni nu 
i-ar fi putut face un serviciu mai mare, 
de cât Gerda Peters, când l’a purtat de nas.

Ii era forte recunoscător și se întreba 
singur, ore ce s’ar fi întâmplat cu el, decă 
din nenorocire;ar fi luat’o. Se simția par-că 
reînviat și avea sensația, că a scăpat de 
un mare pericol.

Umblând așa încoce și încolo, plin 
de ura și disprețul cel mai mare, într’o 

după amiețlă de vară o întâlni pe o cărare 
părăsită, pe câmp.

Gerda audise în acea di de la sora 
lui Carol Skoubo, că fratele ei va pleca 
încurând să se logodescă cu fiica unui 
propietar. Etă de ce întempină]pe ajutorul 
de predicator cu priviri pline de iubire.

„Bună diua, domnișdră Gerda!"
Acuma se uita la el încă și cu mai 

multă dragoste, bună-dră cum se uită un 
cloțan la o bucată de cașcaval, pe care 
are de gând s’o înghită.

Atunci îi cădii curagiul în genunchi, 
își suprimă o lacrimă în ochi, vocea îi 
tremura, îi întinse amândouă mânile și 
dise :

„Ai milă de mine, eu îți void con
sacra totă vieța mea!"

Atunci i-se făcu milă de el, îlstrinse 
la pieptul său, îl sărută și îi spuse, că 
numai pe el l’a iubit în vidța ei.

El o credu și a devenit cel mai fe
ricit om din lume.

(„D. T. f. U.“)
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Viceșpan „cnnoscătoi’ de legi*, 
icrătorul Ludwig Stettner din Sabaria 
anunțat la vice-șpanul comitatului, că 
. scote un (fiar politic lunar pentru mun- 
tori. Vice-șpanul a interdis apariția dia- 
lui pe motiv, că n’a depus cauțiunea, 
ettner a apelat la comitetul administra- 
r, care a anulat interdictul, dedre-ce 
arele politice, carî apar odată pe lună 
i trebue se depună cauțiune. Vice-șpa- 
il acesta „cunoscător de legi" se nurnesce 
izeredy Istvăn.

Un concert la Bârlad. Cetim în 
Ironica*: Luni 20 Octomvrie, în Bârlad 
i dat din inițiativa d-nei general A. 
eon, un concert pentru palatul invalidi- 
r, care a avut un succes splendid. Tote 
inctele din bogatul program au fost viu 
daudate. Domnișora Juvara, domnișora 
inde, și mult talentatul pianist A. Leon 
,i încântat publicul. Interesul general 
;se s’a concentrat asupra d-nei Sidonia 
ocan, excelentă violinistă, care prima 
ată a fost audită de Berlădenî. Eleganța 
i care mânuesce arcușul, modul de in- 
;rpretare, tonul dulce arată studiul se- 
oș, artistic, dându-i loc alăturea de cei 
lai mari violiniști; lumea a rămas uimită 
e acestă interpretare, care nu mai are a 
ice nimic cu diletantismul. T<5te concer- 
mtele au primit mai multe buchete de 
ori și frenetice aplause. Fiind sala tea- 
'ului tixită de lume, succesul material a 
ist și el prea frumos.—D-na Docan este 
ica repausatului advocat Alexe Pop din 
!lușiu.

Teatru german. Aseră, în 23 Oc- J 
jmvrie, am asistat la o novit.ate, care 
ste o piesă de repertoar la Burgteatru 
î Viena. Titlul novității este „Rosenmon- 
ig*, tragedie ofițerescă în 5 acte, de Otto 
Irich Hartleben. Acțiunea se petrece în- 
re ofițerii unui regiment cu garnisdna 
ntr’un oraș de pe Rhin. Miedul tragediei 
e concentreză în amorul unui sublocote
nent și o fată burgheză. Verii locotenen- 
ului, și ei ofițeri, la instigațiile bunicei, 
pre a zădărnici o mesallianță în familie, 
peleză la o stratagemă nedemnă. Invită 
>e amanta sub-locotenentului Rudorff, 
Liebesny) care era în concediu, la un 
hef în casa locotenentului Grobitzsch, 
înde abuseză de ea. — Lui Rudorff i-se 
iduce acesta la cunoscință, er fetei i-se 
:omunică, că iubitul ei s’a logodit (ceea- 
le se și întâmplă, însă mai târdiu). După 
ie s’a făcut logodna, Rudorff află despre 
ntrigile meschine. Desnodământul se face 
>rin sinuciderea celor doi amanți. Trage- 
lia are multe momente emoționante. Ar- 
îștii s’au achitat bine de rolurile lor, în 
leosebl Liebesny (despre care rândul tre- 
îut spusesem greșit, că a jucat pe Faust. 
Adevărul e, că l’a jucat Skal) și Mauth 
Grobitzsch). Unicul rol de damă, cel al 
imantei lui Rudorff, l’a interpretat d-șora 
Weiser cu mult talent. Public număros. 
Aplause furtunose.

Sâmbătă opereta „Gasparone* de 
Millocker.

Rectificare. In primul articol din 
numărul de eri (224) al foiei ndstre co- 
lona a 3-a rândul 16 de jos, în loc de 
„îngrozirea11 este a-se ceti „îngrijirea 
de binele lui*...

1. Efect sigur TÎndecător. Toți aceia, cari su
per de nemistuire seu stomacul nu funcționezi re
fulat ceea ce causeză const.ip»ție, durere de cap, 
lipsă de ape’it seu alte bole, pot conta la vindecare 
sigură prin fblos’rea cunoscutelor pra/urt seidlitz ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se p"t căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9 In farmaciile din 
provincia sS se câră preparatul A. Moli provedut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Date statistice.
Ministrul president Szell a presentat 

dietei un voluminos raport despre activi
tatea ministeriilor și despre stările publice 
din țeră. Dăm din acest raport următorele 
date :

Populația terii. După ultimul recen
sământ Ia 1000 bărbați se vin 1009 femei. 
Dintre bărbați 56°/0, dintre femei 49% 
au fost necăsătoriți. Dintre confesiuni s’au 

înmulțit numai romano-catolicii și jidovii. 
Dintre naționalități s’au înmulțit numai (?) 
Maghiarii de la 48'5 la 51'4% (??) Limba 
maghiară o vorbesc tot mai mulți dintre 
„streini11. Numărul nascerilor a scădut la 
21,000. Jumătate din mamele mai tinere 
de 17 ani au născut copii nelegitimi; dintre 
cele de la 17—19 ani au născut copii 
ilegitimi de 3 ori mai mult, decât copii 
legitimi. Cașurile de morte au scădut cu 
23,000. Dintre confesiuni cașuri mai pu
ține de mdrte an fost la protestanți și 
jidovi.

Instrucțiune. Numărul celor obligați 
a frequenta șcdla a rămas același. Mai 
bine frequenteză șcăla copiii germani 
(95%) și slovaci (87 %); urmăză apoi 
Maghiarii (85°/0). Cei cari frequentăză șc<5- 
lele maghiare representă 44% din numărul 
total, „străinii11 37%. Numărul învățătorilor, 
carî nu sciu unguresce, a devenit mai mare 
la romano-catolici, a scădut la confesiuni. 
Sunt încă 48 școle comunale, 335 rom. 
cat., 404 gr. cat. 544 gr. or. și 149 evang. 
aug. în care limba maghiară nu se predă 
cu suces. Sunt 1575 învățători, cari nu 
sciu unguresce și 183 cari sciu, der n’au 
arătat succes în învățarea limbei ma
ghiare. Șcălele secundare au fost frequen- 
tate de 59’302 elevi. A crescut numărul 
elevilor jidovi, reformați și unitaru Dintre 
ascultătorii de universitate se sporesc Ma
ghiarii. Jidovii sunt representați cu 23’5%, 
er la facultățile’de medicină și lapolitech- 
nic sunt în absolută majoritate.

Asociațiunea
pentru Cultura poporului român din Maramureș.

— Fine. --

In anul 1870 înființându-se în Sighet 
o preparandie de stat și făcându-se pașii 
pentru strămutarea preparandiei de la Nă- 
săud la Gherla, ca să fie o preparandie 
diecesană, a fost cu neputință a se susține 
preparandia română din Sighet. Drept 
aceea, Asociațiunea pentru cultura popo
rului român din Maramureș a început a 
desvolta activitatea sa pentru înființarea 
unui internat pentru elevi.

Spre scopul acesta s’a esoperat o re- 
soluțiune prea înaltă din 17 August 1872, 
în înțelesul căreia Maiestatea Sa aposto- 
lico-regescă a binevoit a concede, ca fon
dul dăruit de preparandia română să se 
folosescă pentru zidirea și înființarea unui 
convict român.

In adunarea generală a Asociațiunei 
din 20 August 1872, pentru efeptuirea zi- 
direi internatului s’a ales un comitet din 
membrii Vasiliu Mihalca, vice-comite, Paul 
Lipcsey jude la tribunal și Dr. Ioan Mi
halyi, fisc comitatens.

In acel timp Asociațiunea a avut nu
mai un capital de 2061 fl. 20 cr. Și cu 
acesta sumă modestă s’a început zidirea 
convictului și s’a condus prin Dr. loan 
Mihalyi cu un zel și perseveranță atât de 
mare, încât numele acelor trei membrii 
din comitetul Asociațiunei, der mai ales 
al lui Dr. Ioan Mihalyi, trebue să fie în
scrise cu litere neșterse în istoria culturei 
poporului român din Maramureș și în inima 
fie-cărui maramureșan.

Cu un capital modest de 2000 florini 
avem astăiji în Sighet un palat framos cu 
etagiu și cu încăperi, cari pot primi 50 
elevi.

Valărea acelei zidiri astădi este 120 
mii corone și este intabulat sub titlul „Con
viețui gr. cat. român*.

Au trebuit câți-va ani pănă ce s’a 
putut ridica edificiul frumos, în care res- 
timp Asociațiunea ținea numai câhd și 
când câte o adunare, pentru a se consulta 
despre zidire și a primi socotelile totdeuna 
corecte ale cassarilor săi.

In urmă a sosit timpul, ca să se des
chidă alumneul român din Sighet.

Spre scopul acesta s’a convocat adu
narea generală a Asociațiunei pe 21 Noera- 
vrie 1885, în care s’a ales de president 
Vasiliu Mihalca vice-comite, vice-president 
Michail Kokenyesdy vicar, și notar Tit 
Bud protopop. In adunarea aceea s’a de
cis deschiderea alumneului român din Si

ghet, ceea-ce în anul școlar 1886/87 s’a 
și efeptuit, primindu-se în internat 12. stu- 
denți.

Ca se se pătă susține conviețui, a 
trebuit de nou să aducă jertfe poporul 
român din Maramureș și a și adus și aduce 
continuu, căci aprdpe 50 inși, mireni, preoți, 
învățători și comunități s’au făcut mem
brii fundatori ai Asociațiunei cu tacsa de 
200 florini, parte de 100 florini, și din an 
în an se fac oferte de sute florini pentru 
susținerea convictului.

De la deschiderea convictului român 
din Sighet au trecut 16 ani și de atunci 
pân’ la finea anului școlar trecut asocia- 
țiuheâ a cheltuit cu întreținerea elevilor 
din institut 33,308 floreni seu 66,616 co
rone I

O sumă considerabilă depusă pe al
tarul culturei poporului român din Mara
mureș.

Aievea abia se află ținut român în 
patrie, care să fie adus atâtea jertfe pen
tru cultura poporului român, ca aceste 49 
comune române din Maramureș.

Mare este jertfa acăstamai ales decă 
luăm în considerațiune, că Românii din 
Maramureș sunt săraci, locuesc în nisce 
ținuturi muntose și nefructifere.

In conviețui român din Sighet de la | 
1887 pănă acuma s’au crescut 87 elevi 
interniști și s’au ajutorat mulți cu locuință, 
er alții cu mâncare.

Dintre elevii crescuți în acest con
vict avem deja preoți, profesori, advocați, 
diregători, notari, învățători, farmaciști, pă
durari și un redactor.

Avem de a mulțămi forte mult ze
lului presidentului Asociațiunei nostre 
Magn. D. Petru Mihalyi, deputat dietal. 
care conduce Asociațiunea din 1887, și 
fratelui său Dr. Ioan Mihalyi, cassariul 
asociațiunei nostre, cari precum în tine- 
rețele sale, așa și acuma în etate înaintată 
au fost și sunt patronii cei de frunte ai 
asociațiunei și ai convictului.

Anii trec și cu dânșii trecem și noi, 
dăr faptele rămân.

Am aflat drept aceea necesar a des
crie aceste și pănă se va eda istoricul 
asociațiunei pentru cultura poporului ro
mân din Maramureș. Der și pentru aceea, 
ca să se scie care e causa, că în Mara
mureș nu se înființeză un despărțământ 
al Asociațiunei generale pentru literatura 
română și cultura poporului român.

Puțini câți suntem în Maramureș, cu 
jertfe mari susținem asociațiunea nostră 
și conviețui român din Sighet. A susține 
două asociațiuni nu suntem în stare.

Cu susținerea convictului din Sighet 
și a 18—22 elevi anual, facem serviciu 
poporului român din Maramureș, er ca să 
luăm asupra nostră și alte greutăți, nu ne 
pote obliga nimeni.

Sighetul-Marmației, la 14 Oct. 1902.
Tit Bud, 

vicarul Maramureșului, 
vice-presid. Asociațiunei și 

directorul Convictului.

NECROLOG. In fliua de 22 Oct. 
a reposat în Tirnișdra Dr. VaSile Pop de 
Letca și Varallyu, jude r. de tablă în 
etate de 63 ani. Rămășițele pământesc! 
se vor transporta la Reghinul săsesc, unde 
se vor. aȘeda spre vecinică odihnă în cripta 
familiară, er parastasul obicinuit se va 
celebra în 25 Octomvrie în biserica gr. 
cat. din Reghin. 11 jelesc: soția Amalia n. 
Orbonaș de Vajda-Hunyad, copiii Victor și 
Elvira, precum și numerose rude.

Repausatul s’a născut în Trestia. 
(Solnoc Dobâca), a fost întâii! în serviciul 
administrativ central din comitatul Sol- 
nocul interior (Deșiu), apoi notar la tribu
nal, concipist în ministeriul de justiție, 
procuror în Gherla, judecător în Deșiu și 
S. A. Ujhely, judecător de tablă la Buda
pesta (referent italian pentru Fiurne) și în 
fine în Timișora. Fiul său Victor este vice 
notar la procuratura din Timișora.

ULTIME SOIRI.
Deva, 24 Octomvrie. (Telegr. 

part, a „Gaz. Trans.*) In congre
gația de aeji a comitatului Hunedora, 
membrii români au susținut o luptă 

energică și lăudabilă. Ei au luat 
parte viuă la discusiunea asupra 
rescriptelor din Pojun în causa mo
dificării legii electorale și arevisuirei 
legei de naționalitate. Românii au pro
vocat o discuțiune importantă politică. 
Desbaterile urmeză.

Londra, 24 Octomvrie. „Morning 
Leader" află, că colonelul bulgar 
lancoff, șef de bandă, n’a fost prins. 
Lui i-a succes se spargă cordonul 
trupelor turcesc! și se fugă la Rupel.

Roma, 24 Octomvrie. „Tribuna" 
află din Livorno, că locotenentul de 
miliție teritorială Dipitti organisăză 
o espediție de voluntari pentru Ma
cedonia.

Berlin, 24 Octomvrie. După „Lo- 
kalanzeiger*, Turcia se pregătesce de 
campanie pentru erna acesta.

.Literat urâ.
Din composițiunile pline de melodii 

românescl ale mult regretatului compositor 
român Giprian Porumbescu, tipărite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de venejare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare* cu două voci, „Hora 
Prahovei*, „A cădut o rază lină* cu voce, 
„Tiu tur aș de nopte* polcă. „Frunză verde 
mărgărit* cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii“ cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 1 cor. plus 
10 bani porto. „Basme Iașene* vals, 3 cor. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*. din opereat 
„Crai nou“ 4 cor. plus 10 bani porto.

Diverse.
Cometa, lui Halley in 1910. Peste 

opt ani aceia din noi cari vor trăi vor ave 
prilegiul să admire una din cele mai 
frumose din cometele ce vagabundeză ;in 
sistemul nostru solar. Acăsta e cometa 
lui Halley, după numele celui dintâiu, care 
a calculat întdreerea planetei în raeja ochiu
lui omenesc de pe globul terestru. N’a 
avut parte sărmanul astronom să o con
temple, murise când ea luci (în urmă pe 
cerul nostru. Iu diua de 10 Maiil 1910, 
cometa va străluci ără, după cum a stră
lucit în anii 1555, 1630, 1705, 1780 și 1855 
ultima ei aparițiune. Sunt mai bine de 37 
de ani de când ea a ajuns la punctul cel 
mai depărtat de sdre, scăpând de atracțiu- 
nea marilor ndstre planete, și de atunci 
ea a început să se întorcă. Minimă acum 
37 de ani, iuțela ei devine pe (fi ce trece 
mai mare și va ave maximul său în apro
piere de sdre. Românii n’au avut de mult 
fericirea să contemple o cometă (din 1883) 
și e cât să pote de instructiv, ca să potă 
vedea una din ele, ba încă pe cea mai 
importantă, care a vădut diferite epoci ale 
istoriei nostre naționale încă de la colo- 
nisarea Daciei cu străbunii noștri Romani.

Humorul hotelelor din Statele- 
Unite. După ultima statistică sunt actual
mente în Statele Unite 15.135 de hoteluri 
cu un număr de camere dela 50 în sus. 
Hotelele cu mai puțin de 50 de camere 
nu sunt cuprinse în acestă statistică, în 
tocmai ca hotelele gărei. Dinfre aceste 
15.135 hoteluri, 11.000 au de la 50—100 
camere, 2770 de la 100 până la 200 ca
mere, 1025 de la 200 până la 300 camere 
și 240 hoteluri au mai mult de 300 ca
mere.

Sosiți in Bnușov.
Fe diua de 23 Octomvrie 1902.
Europa: Neumann, Schwarz, Rehâk, 

Putzker, Viena; Zuckermann, Kautz, Rodosi, Han
dler, Budapeșta; Peciei, Bucurescl.

Orient: Frâncu, Bucurescl; Licht, Fă
găraș.

Corona: Mâdai, Budapesta ; Nusz. Rosen- 
bliith. Gali, A. Iulia; Elefterescu, Bucurescl.

Bucurescl: Gruner, Sighișora ț Schnell 
Șercaia; Nagy, Urmos ; Kasztelan, Gross. Silber, 
Pesta; Friedmann, Frietzlen, Viena; Ionescu, 
Azuga; Rădulescu, Paris.

Proprietar: Hr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 225.—19 02.

„Tipografia A. B5ureșianu“ 
SSi-așov,

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

pe lângă portul postai arătat, încă 23 bani pentru 
.“4-comandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șc61a stiperioră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, sân Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 d'n 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Eitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 oole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu pr-miul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, sâu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărm și lăptăria, 49 cole de 
tip»r cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, seu orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor măriși 
mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările da acest fel 
apărute pănă acuma in limba și literauira 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratâză tbte cestiunile cele mai 
mari ea și pe cele mici privitore Ia agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia :>er-tru școlele poporale com
pună de Teodor Roșiii, nvățător la șcdla 
pri'-cipa'ă română din L<pușul-Ungnresc. 
Emțiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Portj

Despre influința împrejurărilor Bsupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. port".

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, pro'esor de agricultură 
și fost estimator espert In banca agricolă. 
Motto: „Sărac m ț4ră săracă". Emines u. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

„Cartea Plugarilor*1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de 
lo-.n Georgescu. 90 pag- Form. 8° < ostă 50 
b, (-{- 6 b. porto).

însoțirile ele credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de veudare, de viieri, 
d<- lăptari etc. îndreptare practică peutru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d - F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură dm comn. Sibiiului, 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-]- porto 
20 b ml.)

„BtupărituM1, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cor. 1.70)

Grădina de legume, de loan 1<. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
pe cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din p6me, de Gr. Ti alin 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

„Sfaturi de aur“, pentru sătenii români 
de totă starea și etatea, de Aron Boca Vel- 
cheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 
g b.)

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b.(plus porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală“, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0................... 119 40
Renta de corone ung. 4°/0 ... 97 50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/20/0 . 9005
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/.//o- 97.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . ■ 200 — 
Bonuri rurale croate,-slavone . . . 157.— 
Impr. ung. cu premii................... 1( O 70
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.60
Renta de argint austr.........................120.55
Renta de hârtie austr.........................100.20
Renta de aur austr............................... 91.50
LosurI din >860.................................... 150 25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.82
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 705.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 671.50
Napoleondori..................................19 06
Mărci imperiale germane . . . . 116 90
London vista.................................. 239.15
Paris vista  ................... 95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95 15
Note italiene..................................—.—

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Octomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble RusescI n 2 54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl •j 21.40 n 21.5 '
Scris fonc. Albina 5°/ , 101.- n 102.-

>z. 10248 --19! 2.
okvi.

Ârveresi hirietmenyi kîvonat.
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg, mint telekl- onyvi hatosăg, kozhirre teszi.

hogy Pop Vlii-losub vbgrehajiatonak kisk Csengit Miklos a JânosA vo-
grehajtâst szeavodo elleiii 83 kor. tbkekbvvteles es jărulekai irănti vb-
gi ehajtâsi iigyebeu a brassoi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. jbirbsâg)
t ruletbn levo Sebesen fekvo a sebesi 67 sz. tljKvbon A Ț
114, 115 brsz. fekvbre 381 kor. 135 brsz. fekvbre 12 kor.
350 ii V 17 „ 1036/1 î? J) 22 „
950 r» }? 39 „ 1320 n îî 13 „

1262 n n 13 „ :501,1502 îi vi 06 „
1381 Ji n 4 „ 19‘.;9, 2000 n îî 40 „
1555 n îi 39 „ 2370 y* TI 06 „
2210 22 1 w w 18 „ 2878 Î7 vt 247 „
2548,2549 n ii 15 „ osszesen 883 ko-
ronâban ezenoel megâllapitott kikialtâsi ârbart elrendeite 69 bogy a fen- 
nebb megjeiolt mgatlanok az 1902 evi hlovember ho 19-ik napjân delelott 
9 drakor Sebeș kbzsegbăzânăl inegtartandb nyiivânos ârver6sen a meg- 
ăllapitott kikiâltâsi aton albi ia eladatni fognak.

Arverezni szândbkozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 g-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. evi november 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz9ăgugyininisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijclolt bvadekkbpes ârtbkpapirban a kikiildbtt 
kezbhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmâben a bânat- 
pbnznek a birbsâgnăl elfileges elhelyezbserol kiâllitott szabâlyszerii elis- 
mervbnyt atszoigăltatni.

Kelt F o gar as,, 1902 evi julius h6 30-ik napjân.
A. kir. jărăsbirosăg, mint tlkonyvi hatosăg.
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"V\7"eiss xxx-.
(lângă Magazinul de co(oniale a lui Zlnfz

SThNi artificiali în Knitschuk, Aur seu Aluminium.

e,

(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul gu.iî). 
Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Scote din1! fără dtrerl.

3
3

3
2

o ooo o Plombat, e«a prețuri ieftine. o<> txw
17-20 Pentru, cri-ce lucru se «lă, g-aranție. (589)

VcM'ituhlSe tsumnl, rîeeîs. IHuenre cinstii «*mOc ejw «ic
iijierurc i» 5«J A. TOoll șt cit HuaEjscrterea »«..

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contră greu
tăților celor uiai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acreiei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite hide fetrieescl a luat, acest medicament, de casă o răspândire, ce 
cresce mereu da mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corono 2  

Falsip.cațiile se vor urmirt j>e. cMf, juaccăr^escă.

și sbf® a lui
Ventabsb) swmai, JSmttThi A.cli»Bo»Vro^'ută cu marca de 30in,ire ?i cu 

Frauzbranntwein-ul și sarea este tort© bine cunoscuta ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șofdină și reumatism și a altor urmări de r6celă. 
Prețui unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

8 ir J

CM mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul
tivarea rațională a pebi, cu deosebire pentru ■ opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de aperare A, Moli.

de
p luarea

■■

Neustădter
4=

tf'rlmitereu jpiranrlpaiEă prin

c. și r. taisor ai ciir[ii imperiale Viena. TuciMeii 9 
Comande din provincia se efectueză țilrtic prin rambursă poștală.

La depășite sH se cărei anii tuli preparatele prwâțute cm iscdlitwa 
apCrare 1.1 tui .t. M.OLL.

Ueposite în Brașov : la d-uii farmaciști Feed. Jekeiius, Victor Roth, Eugen
și o n gr os la I). Eremia Nepoții, Teutsch & Tsrtier.
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Pentru Austro-Ungaria: 
Ixiaa . . 

șâss luai . . 
na as ....
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Prețul abonamentului este:
Pentru România și străinătate:

' t?eâluaa... 10 
; Pe șese luai. .. 20 
; Pe uia aa . . . . . 40

Abonamente la numerele cu data de Duminecă: 
Pentru România și străinătate: 
S’ @ a a . ,. . . . 
Pe șese înas . . 
Pe i?eâ luai . .
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Pentru Austro-Ungaria: 
as . . .
șese luaa 
ti?ei lua!.

Pe

(terți™ și reclam») 

suni a se ad?esa subsemei 
isadsmsfaUra casssf {»*>- 
isSiesâris nmm fârsuaiscâiu mas mts* 
d® s® face sssâdlemA'se

Jjvce de «nsfite-ot»:

Adun isu. -Suzetei Trans

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

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

AflgBiinistrnțiuneft

GAZETEI TRANSILVANIEI.

prin

* Gazeta Transilvaniei“ 
numeral ă 10 fii. se vindeca 
la tremias Nepoții.

Tipgrafia A. Mureșiarm, Brașov.


