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Un cas simptomatic.
(d) Acela, care a avut ocasiune 

a cunosce bărbați inteligenți din 
poporul rutean, ce locuiesce în păr
țile de nord-ost ale Ungariei și cu 
deosebire representanți de ai clerului 
rutean, — va fi fost de sigur pă
truns de o sensație de milă asupra 
stării decăcțute, în care se află ei în 
privința națională.

Consciența rasei lor este aprbpe 
cu desăvîrșire atrofiată, conversația 
în familiile preoților nu se mai face 
de mult timp în limba lor națională, 
generațiilor, cari se succedeză, nu 
li-se dă educația la școli naționale, 
inteligență mirenă nu au de loc. 
Singură liturghia le-a mai rămas cea 
paleo-slavă, pe care însă forte mulți 
din ei nu o mai înțeleg și caută se 
se lapede de ea, cerend prin me
morii și deputațiuni introducerea 
limbei liturghice maghiare.

Decă un individ tuberculos îți 
face impresia cea mai penibilă și 
îți sugereză sensația milei, cu cât 
mai mult trebue se te frapeze și să 
te mâhnescă vederea unui întreg 
popor, în care s’au infiltrat baccilii 
tuberculosei și îl vecțl cu ochii cum 
se sbuciumă în chinurile agoniei.

Un popor agonisant! Cât ele
ment tragic cuprinde acăstă no
țiune !

Mai sunt în Ungaria și alte po- 
pore, cari au furnisat și furniseză 
elemente de renegați și transfugi.

Dintre Slovaci o mulțime au 
trecut cu bagagiu cu tot la națiu
nea alcătuitore de stat și singur 
numele de familie le mai rămăsese 
ca amintire, că au făcut odinioră 
parte din alt popor. Astăfli cu o 
coronă pot să se lepede și de acel 
nume, pentru-ca armonia metamor- 
fosărei lor să fie complectă.

Cu tăte perderile suferite însă, 
poporul slovac tot mai e voinic, și 
precum dovedesc sforțările din ulti
mul timp, consciența națională e vi- 

gurosă încă și se manifestă prin 
dese proteste contra asuprirei și prin 
o acțiune intensivă pe terenul social, 
cultural și economic. In general 
Slovacii nu-ți fac impresia unui po
por tuberculos, ca Rutenii.

Noi ne mândream pănă acuma, 
că în privința plăgii deșertărilor, 
suntem cei mai favorisațl. D6r de 
se întâmpla pe ici pe colo câte un 
cas sporadic de trecere, prin căsă
torie și prin influența mediului, în 
care trăia desertorul. Treceam însă 
la la ordinea cjilei asupra cașului. 
Pănă și prin părțile de la periferiile 
Românismului, unde limba se stri
case prin contactul cu străinii, ori 
se uitase cu desăvîrșire,—consciența 
Românismului era vigurăsă și pă
rinții necunoscătorî de idiomul na
țional, căutau mijloce și făceau ce 
făceau de îșl trimiteau copii la in- 
institute românesc!, pentru ca cel 
puțin aceștia se fie părtași fericirei 
de cari ei au fost lipsiți.

Ce streche o fi dat în cei două- 
decî și unu de învățători sălăgenî, 
cari s’au lăsat ademeniți de cons- 
ciența cea rea pănă în așa. măsură, 
încât vin se blasfemeze pe mama 
lor și să esclame cu patos: „Să 
trăiescă toți aceia, cari vin să-i li- 

Glii «-* - _ ••>o tir.v'nl’I ••
lor!“

Etă o frasă, care nu ne iese 
din gând și care mereu ne îmbol- 
desce a cerceta căușele, cari au pu
tut produce asemenea resultate.

Indemnity. Comisiunea financiară a 
camerei ungare a desbătut în ședința sa 
de alaltă-erî proiectul de lege despre in
demnitatea budgetară pe cele dintâiu 4 
luni ale anului viitor. Oposiția a atacat 
violent guvernul. Tfite trei partidele opo- 
siționiste au declarat prin oratorii lor, că 
nu au încredere în guvern. Kossuthiștii 
au făcut aspre reproșuri lui Coloman 
Szell, că n’a respectat pactul dintre par
tide când cu crisa ministerială în urma 
căreia a cădut Banffy, și că Szell inter- 

preteză legile necorect. — Ministrul pre
sident Szell a răspuns, că el a respectat 
cinstit pactul. Proiectul de indemnitate a 
fost primit în comisiune.

„Alkotmăny", organul partidului po
poral, publică din acest incident un arti
col în care arată de ce partidul nu pfite 
ave încredere în guvern. Acest guvern 
n’a creat nimic folositor pentru țâră, n’a 
promovat bunăstarea și înflorirea poporu
lui; în afacerea pactului vamal cu Aus
tria n’a făcut nimic bun, politica lui mi
litară e nenorocită etc.

Organul fracțiunei lui Eotvbs, apoi 
cel al fracțiunei Kossuth din partidul in
dependent, declară guvernului lupta cea 
mai neîmpăcată.

Tariful german.
In Germania s’a petrecut un eveni

ment, care pe lângă însemnătatea ce o 
are din punctul de vedere al politicei in
terne, pote se se răsfrângă și asupra re- 
lațiunilor internaționale.

Tariful vamal propus de guvernul 
german în unire cu consiliul federal, a 
cădut. După mai bine de un an, în care 
s’a discutat acest tarif, după-ce s’au nu
mit comisiunî peste comisiunî, guvernul 
prin vocea d-lui de Bulow a pus cestiu- 
nea în mod categoric, declarând, că nu 
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tatea „Reichstagului11 nu s’a lăsat a fi in
timidată de amenințările marelui cancelar, 
și a respins proiectul.

Ciudat este, că blamul dat guvernu
lui prin căderea proiectului a fost provo
cat tocmai de agrarian!, cari nu s’au mul
țumit cu taxele minimale propuse de d-1 
de Biilow, ci au votat urcarea acestor 
taxe pe grâu și secară.

Acest vot are o mare însemnătate, 
căci pune pe Germania în neputință de a 
încheia convențiuni vamale cu alte state 
producetore și expune industria germană, 
care deja bolesce de-o crisă durerosă, la 
represalii din partea țărilor lovite de tari
fele agrariane.

In aparență votul dat de majoritatea 
„Reichstagului1* privesce o mică deosebire, 

căci proiectul guvernului punea o taxă de 
5 mărci și 50 pfenigi pe grâu, pe când 
„Reichstagul" a votat o taxă de 6 mărci, 
adecă 50 pfenigi mai mult.

In realitate însă, lucrul are o mare 
însemnătate, căci votul arată intențiunea 
majorității de a stabili majorarea tuturor 
taxelor vamale propuse pe diferitele ce
reale și chiar pe vite. Prin acâsta s’a tan- 
șat o mare cestiune de principiu în defa- 
vfirea guvernului: agrarianii i-au declarat 
răsboiâ pe tărimul economic și vamal și 
au repurtat o victorie însemnată.

Conflictul este deschis între parla
ment și guvern; adversarii stau față în 
față, fără ca nici unul din ei se pfită da 
înapoi, căci declarațiunile d-lui de Biilow 
au fost atât de categorice, încât el în- 
su-și șî-a tăiat orî-ce posibilitate de com
promis.

Seu se retrage, său trebue se disolve 
„Reichstagul" și să facă nouă alegeri pe 
tema tarifelor vamale.

Der vine greu d-lui de Biilow de a 
împăca protecțiunea agriculturei, pe care 
o reclamă agrarianii, cu deschiderea debu- 
șeurilor necesare industriei.

Acâstă industrie a luat o desvoltare 
atat de exagerată, încât are absolută ne
voie de piețele străine. Der, aceste piețe 
de desfacere sunt țările agricole între 
care este și România. Der tariful german 
xiraona Mnm». tr> r> m rl .. ni « 1 ~ opTlOnlp 

străine ; este prin urmare evidt.,^..s 
rile producătdre de cereale și de vite vor 
fi silite a răspunde lovind în productele 
industriale germane.

Nu se pfite tăgădui, că privilegiile 
pe care tariful german le acordă agraria- 
nilor, a fost o greșâlă. Era greu de a sus
ține un sistem atât de protectionist în fa- 
vfirea unei clase într’o țeră ca Germania 
unde clasele muncitfire sunt puterniâ or- 
ganisate, unde socialismul rațional cresce 
din <Ji în di, mai ales acum când Germa
nia s’a avântat în întreprinderi coloniale 
cari au dat politicei sale economice și co
merciale o expansiune mare.

Poftele exagerate ale agrarianilor au 
făcut se cadă proiectul guvernului; d-1 de 
Biilow le dedea mult, ei au cerut și mai
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Vieța și operele lui Maxim Gorki.
De Adolphe Brissdn.

I.
Gorki d’abia a trecut peste 30 de anî. 

El s’a născut la 1869 în Nijni-Novgorod. 
Familia sa aparținea clasei de meseriași 
bine situați, seu de mic! negustori. Bunicul 
său servise ca ofițer în armata lui Niculae ; 
der era așa de crudei cu subalternii săi, 
încât fu de repețite ori pedepsit de cătră 
împărat și chiar lipsit de gradul de ofițer 
dobândit pe câmpul de bătălie. Tatăl seu, 
care exercia profesiunea mult mai paci- 
nică de văpsitor (boiangiu), a luat în că
sătorie pe fiica unui [neguțător bogat și 
lui Maxim Gorki, care în realitate se nu- 
mia Alexa Peșcov (Gorki este pseudonim 
luat dintr’un cuvent usual, al cărui înțeles 
este echivalent cu ceea-ce însemnâză cu
vântul amar), îi surîdea viitorul unui bur
ghez bine situat.

Mai multe nenorociri însă, ce au dat 
peste ei, le nimiciră speranțele. Industria 

tătâne-său dădii faliment și băiatul se 
găsia la etatea de 10 anî singur și pă
răsit, umblând pe cele drumuri. Începu 
să vagabondeze și se angaja ca băiat de 
bucătărie pe bordul unui vapor, care cir
cula pe Volga în sus și în jos. El avea 
aici ca șef pe bucătarul Smoury, care 
exercia o influență estraordinară asupra 
desvoltării spiritului seu. Era un om cât 
un colos, cu maniere la aparență brutale', 
der cu tfite acestea nu era lipsit de deli
cateță și poseda în cabina sa vr’o două 
seu trei duzine de volume alese: Vidța 
Sfinților, capo d’operele lui Turgenjeff, 
Upensky, Alexandru Dumas. Băiatul nostru 
învârtia cu lingura prin die și devora 
aceste opere și aici căpătă el dorința de 
a se instrui; se hotărî să părăsescă navi- 
gațiunea și de a merge să-și caute no
rocul într'un oraș universitar, la Kazan. 
Aicî îl așteptau nisce încercări crude, pe 
care singur le-a povestit cu mult umor: 

Intrăiîi ca ucenic de pitar (brutar) 
într’o fabrică de covrigi, unde câștigam 
trei ruble pe lună, mâncare și locuință. 
Asta-i cea mai grea meserie, ce am fă- 
cut’o în vieța mea și cât voiti trăi îmi 
voiu aduce aminte cu amărăciune de os- 

tenelele și privațiunile, ce le-am îndurat 
în acestă simigerie din Kazan.

In Kazan făcuiâ cunoscință cu vaga- 
bundi și cu desculți. Eram la fel și com
panioni și am trăit câtva timp în mijlocul 
lor. Am muncit pe urmă ca hamal într’un 
port și ca tăietor de lemne; petreceam 
tfite firele libere din di și o parte din 
nopțile mele absorbind lectura cea mai 
diversă, tot ce-mi cădea în mâni, și tot 
ce-mi dădeau sufletele bune...

Societatea, în care umbla, era forte 
amestecată. Ea nu se compunea însă es- 
clusiv din omeni fără cultură. Se aflau 
acolo și studenți săraci; și aceștia îl im
pregnară pe ucenicul de la simigerie cu 
ideile lor. 11 învățară pessimismul, ura au
torității și sămănară în sufletul lui fer- 
mentele, cari îl mână pe om spre violență. 
Maxim Gorki fii tulburat prin aceste doc
trine: ele îi întunecară noțiunea, ce o avea 
despre lume, și îi inspirară o descuragiare 
sălbatică. Convins, că răul, de care sufere, 
este fără remediu și că vieța nu merită 
ostenela, de a fi trăită, și-a tras un glonț 
de pistol. Scăpa însă cu vieța. Sguduitura 
acesta îi fu salutară. Deveni mai filosof. 
Se puse din nou cu curagiQ la lucru, 6ă 

duse din nou pe Volga, în Gaucas, per- 
curse litoralul mării Negre, wsând pentru 
a pute subsista, de tfite expedientele, con- 
formându-se tuturor condițiunilor, una 
după alta, trăgea corăbii, descărca mărfuri 
de pe vapfire, a fost căruțaș, pescar, lu
crător la ocne. El învăță meșteșugurile 
cele mai diverse și trăia împreună cu cei 
nevoiași și urmăriți de justiție, cu fimenii 
din straturile cele mai inferifire din popu
lația de la țâră și din orașe.

Cu tfite acestea simția născându-se 
în el un instinct imperios, care îl solicita 
a scrie. Inceph a-și descrie aventurile. 
Descrierile Iui naive însă ar fi fost igno
rate, decă din întâmplare n’ar fi dat peste 
un literator ilustru, Korolenko, căruia i-se 
destăinui și care consimți a-1 ajuta cu 
punga sa, cu relațiunile sale și cu sfaturile 
sale. Două seu trei reviste mari din St.- 
Petersburg îl îmbrățișară. Cele publicate 
de el fură remarcate. începu lumea să se 
intereseze de literatorul necunoscut, de 
existența stranie, ce a dus-o, și interesul 
crescu din di în<ji. Debutantul trecu într’o 
di din obscuritate la lumină. Diarele își 
disputau colaborarea lui. El se bucura de 
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mult. Der prin atitudinea lor lacomă, a- 
grarianii, fără voia lor, au făcut o mare 
îndatorire tuturor terilor producătore de 
cereale și prin urmare, comerciului inter
național.

Tariful german, care amenința să 
provdce un crâncen resboiu vamal, a că- 
dut, și crisa ce ar fi născut din acestă 
stare de răsboiti s’a înlăturat pentru mo
ment și la o dată nedefinită.

In special pentru România, situațiu- 
nea era forte anevoiosă, căci principalul 
nostru export ar fi fost lovit și am fi fost 
siliți la represalii.

Precum stau lucrurile astădi, în urma 
conflictului ce s’a ivit între guvern și par
lament, este probabil, că cestiunea nu va 
căpăta o soluțiune definitivă, decât în 
urma alegerei unui nou „Reichstag1*.

Resultatul unor alegeri pe platforma 
tarifului vamal va fi însă cu greu favo
rabil agrarianilor, căci este în joc un pri
vilegiu față cu o nevoe generală adânc 
simțită de industria germană și de cla
sele muncităre.— (Conserv.)

Situație grea.
Timiș6ra, 27 Oct. n. 1902.

Sinodul estraordinar al eparchiei 
Aradului este deja convocat din partea 
consistoriului, pe diua de 20 Oct. (2 Nov. 
n.) a. c. în scopul deja cunoscut: „Con
sultare asupra celor prevedute în §-ul 96 
punctul 12 din statut. org.“

Prin acest fapt ne vedem băgați și 
mai mult într’o încurcătură de tot peni
bilă, căci nimeni nu păte prevede ce 
măsuri va pute lua sinodul în causă, ce 
resultat vor pute promite, ori aduce mă
surile ce se vor lua?....

Voiu se scriu cât se pote de obi
ectiv.

Cine seu ce preocupă pe inițiatorii 
convocărei acestui sinod eparchial estra
ordinar: persona ori causa? interesele de 
partid său interesele diecesei?

Ei au susținut si susțin — mai ales , —— ua ’ mr-i preocupa 
persona într’atâta, cât mai ales interesele 
diecesei, respectarea autonomiei nostre 
bisericescî și esecutarea voinței legale și 
a conclusului sinodului eparchial. Eu unul 
nu sein, decă și întru cât ar fi aceste in
terese, de altcum într’adevăr comune și de 
interes general, periclitate seu amenințate 
prin faptul că se trăgăneză resolvirea asu
pra actului electoral din cestiune. Nici 
nu voesc a constata de astă-dată pe cine 
cade vina, cine e causa pentru eventuala 
periclitare său amenințare a intereselor 
comune ale diecesei său ale bisericei; 
dăr mă văd silit de împrejurări și de dra
gul lămurirei situațiunei, a constata, că 
inițiatorii sunt induși în mare rătăcire 
prin rabulistica lor.

Cine ore le pote crede, că pe dânșii 
nu-i preocupă interesele personale, mai 

fericirea atât de dulce a succesului rapid și 
de plăcerea atât de mare pentru un fost 
vagabond — de a-șî vedă buzunarele pline 
de bani. Prima sa carte se vendu în dece 
mii de exemplare, cifră fabulosă... încă și 
mai mult, se aranjară în onorea lui con- 
ferențe, lecturi publice, îl obligară a se 
presenta pe scenă. Primea ovațiunile deli- 
rose ale mulțimei. Din acel moment scăpâ 
de nevoi. N’avea decât a se lăsa în voia 
impulsiunei vervei sale naturale. Fie-care 
lucrare anunțată de el era așteptată cu 
impaciență... Și de șese ani acest favor 
n’a mai slăbit. Gând pictorul Repine îi 
expuse portretul, fetele și femeile tinere 
trecând pe acolo, îi aruncau priviri amo- 
rdse... Simpatica expresiune a feței sale, 
strălucirea ochilor săi negri, n’ar fi fost 
de ajuns pentru a justifica un asmenea 
entusiasm. Acesta își avea esplicarea în 
alte resorie. Aici era o comuniune secretă 
între sufletul Iui Gorki și între sufletul 
cetitorilor și cetitorelor sale. Să vedem, 
ce era în cărțile lui, ceea ce le mișca.

(Va urma). 

mult de cât cele comune și generale, pe 
cât timp este constatat și recunoscut din 
partea lor și a nostră a tuturor, că însuși 
actul electoral, însăși alegerea a fost act 
de partid! Cine să le credă, că acum și 
prin ei nu mai lucră partidul cel învin
gător la alegere, ci grija, temerea său 
iubirea de tot neinteresată de personă și 
preocupată numai de autonomia năstră 
bisericescă, de marile interese ale diecesei, 
seu ale bisericei?

Și de aici isvoresce greutatea "situa- 
țiunei presente. Căci decă e vorba de 
causa comună, generală bisericescă, atunci 
cine e acela, care nu ar merge mână în 
mână, umăr la umăr cu domnii inițiatori 
ai sinodului? Der decă în dosul afacerei 
stau pitulate interesele de partid său de 
persdnă, atunci cum, pe ce basă, cu ce 
drept pretind inițiatorii sinodului ca și cei 
învinși, cei „turtiți"; să facă cu dânșii 
causă comună și să stea în acest sinod, 
convocat în scopul pomenit, umăr la umăr 
cu dânșii, făcendu-se unelte orbe ale par
tidului îor!

Se scie, că tăte actele de partid, pe 
ori și care teren de acțiune, sunt acte de 
interes ordinar, nu de interes comun ge
neral, atunci când partidul se legă morțiș 
de o anumită persănă. Partidul, care is- 
butesce în astfel de luptă, feste învingă
tor. Alesul asemenea.' Eră ceilalți sunt 
învinși, bătuți seu, folosind espresia or
ganului din Arad, „turtiți**. învingătorul 
este deci pentru partisanii săi „mumă**, 
pentru cei „turtiți** ciumă. Și pote ore în 
cașul acesta aștepta ca cei „turtiți** să între 
în solidaritate cu învingătorii?

Der actul electoral din cestiune spre 
nefericirea nostră a tuturora, nu portă pe 
fruntea sa numai timbrul de partid, ci 
încă și timbrul prevestitei vijelii în die
cesă.- timbrul răsbunării, al persecuțiunei, 
al urei, al isgonirei tuturor acelora, cari 
au rămas „turtiți!“

Etă urmările spiritului de partid,, al 
luptei și învingerii de partid în sînul 
uneia și aceleeași familie, în sînul credin- 
-•..n  : j:. q; m. —.—— 
de ce era bună, și cât de prețiăsă ar fi 
adi, decă ar fi, solidaritatea și bună înțe
legerea între toți fiii diecesei!

Da! Solidaritatea și bună înțelegerea 
ar fi bună, ar fi de mare preț în diecesă 
chiar în acest timp, între actualele împre
jurări. Și numai ea ar pute ajuta, decă 
este ceva de ajutat, nimeni altul. Cei „tur
tiți" încă ar împinge la carul înglodat.

O, de ar observa acesta toți con
frații din diecesă! De ar vede-o și pipăi-o 
acum, când lipsa ei este atât de mult 
simțită!

Acum să ne întrebăm și de efectul 
posibil, ce l'ar pută ave acest sinod epar
hial cu privire la causa pentru care este 
convocat.

Eu unul nu-mi pot nici închipui, ne 
cum promite un resultat cât de cât, nici 
pentru persona învingătore, nici' pentru 
grăbirea resolvirei peste tot. Căci—avem 
de lucru de-adreptul cu Corona, er Co- 
rdna stă forte sus de-asupra sinodului 
eparchial. Guvernul stă mai jos, decât 
Corăna, însă nu trebue perdut din vedere, 
că acesta, care în ast-fel de afaceri e de 
obiceiu „diabolus rotae**, stă oblu la spa
tele Cordnei. In el, de-adreptul, nu poți 
nici da, nici lovi; er când tu vrei Șă-1 
presionezi ori urgitezl, el te pote șicana 
cât vre, dăoă vre.

Etă, ast-fel cuprind eu lucrurile și 
nu mă sfieșc a publica vederile mele în 
causă, ca să le cunoscă și alții.

De alt-cuin sper și doresc, că con
frații din Arad, inițiatorii sinodul u> să 
afle calea cea bună, și să eșim cu cinste 
din încurcătură. Sper, ba chiar apelez la 
inimile lor, ca să afle mod și posibilitate, 
spre a restitui în sinodul actual o solida
ritate, prin asta mult dorita armonie și 
bună înțelegere în diecesă, în familia greu 
certată.

Cu acestă dorință, în acăstă speranță 
voiu pleca la sinod.

Un deputat sinodal.

închiderea esposiției din Sibiiu.
Pe cum am semnalat în numărul de 

ieri, esposiția industrială din Sibiiu a fost 
închisă Duminecă printr’un discurs rostit 
de al doilea president al comitetului aran
jator, d-l Victor Tordășianu.

D-l Tordășianu constată în discursul 
său, că fruntașii din representanțele nos- 
tre comunale din tote părțile au sărit în 
ajutorul esposiției cu mijlăce bănesci, au 
încurajat și ajutat aranjarea esposiției> 
reuniunile de meseriași și bărbați vrednici 
și iubitori de înaintare s’au pus în fruntea 
meseriașilor, îndemnându-i la lucrare în 
folosul bine priceput al fiecăruia. Relevă 
meritele d-lui D. Comșa, care săptămâni 
de-arândul a cârmuit pe membrii din 
comitetul aranjator, neobositele ddmne 
și domnișore și pe membrii celor două 
reuniuni, dându-le sfaturi cum să lucreze, 
ca esposiția să se presente bine publicului, 
care o va visita, și să fie vrednică de ad
mirat. D l Tordășianu urmeză apoi astfel:

Efectul uimitor, ce l’au avut asupra 
privitorilor micuțele și drăgălașele păpuși, 
cum și costumele complecte, ne revocă 
în memorie numele stimabilelor ddmne 
Otilia D. Comșa n. Cioran din Sibiiu, Ve- 
turia Dr. Stroia din Săliște, Luisa Popp 
din Hunedora, Cothișel din Certege. Popo- 
nea din Sibiiu, Suceava din Borgo-Prund, 
Medean din Sebeșul-săsesc, Maxim și Ră- 
duț și d-ra Preda din Avrig, d-na Floaș 
din Mercurea, Eugenia Recean din Vaida- 
Recea, cum și al domnelor Carolina Pre- 
cup din Huduc, Iulia Predoni din Batiz, 
Letiția Stoica n. Șulnț din Bran, Petruța 
Voina din Ternova, Anghela Pletos din 
Năsăud și d-l loan Apolzan din Sibiiu, 
cari parte au confecționat înșiși, parte au 
conlucrat și îngrijit confecționarea, ăr pă
pușile vii: cele 2 neveste și 4 fete din 
Rășinari, Mercurea, Avrig, Galeș și Să
liște, cari alăturea de domnele și d-ș<5rele 
din Sibiiu au făcut onorurile casei în 
esposiție, ce a fost loc de întîlnire pen
tru multă lume,- — ne vor face pe mulțî, 
ca cu 6re-care înduioșare și pietate șă 
ne aducem aminte de frumosa năstră sărbă- 
tdre de înfrățire.

Gingașele ndstre d-șore dela bufet 
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de a se mai îndeletnici cu lucruri de in
teres general.

Poetul nostru iubit de popor, inspi
ratul profesor Andreiîi Bârseanu din Brașov, 
reuniunile nostre de cântări din Sibiiu, 
Săliște, Sas-Sebeș, corul elevilor semina- 
riului „Andreian**, diletanții din reuniunea 
sodalilor noștri, s’au prins și ei în hora 
mare și Erumosă, spre a contribui la poten
țarea, la ridicarea nimbului sărbătorilor 
nostre. Conducătorii acestor aședăminte și 
iubiții membrii ai acestora și-au câștigat 
frumose vrednicii în acestă direcție.

Mulțumirea sufletescă, ce o avem cu 
toții, de a fi săvîrșit binele, fiind-că este 
bine, să fie pentru noi toți cea mai mare 
și bine meritată răsplată.

Intorcându-mă după tote acestea la 
însăși esposiția, am deosebita plăcere de-a 
constata, că în ce privesce esposiția in
dustriei de casă, aprope nu este comună 
locuită de Români în acest comitat, care 
se nu fie representată cu lucrări la es
posiție, ăr meseriașii noștri, între împre
jurările date, cinste ne-au făcut și ei cu 
lucrările lor din industria profesională,

Lucrul de mână femeiesc, după 
acăsta esposiție, firmă speranță avem, va 
ajunge la rangul industriei profesionale. 
Prin introducerea răsboielor mai practice 
și spornice și în deosebi a răsboiului me- 
canio — industria de casă nou și îmbu
curător avânt are să iee.

împrejurarea, că în cursul esposiției 
s’au aflat mai mulțî amatori, ba însa-și 
„Asociațiunea pentru literatura și cultura 
poporului român** intenționăză a face o 
colecțiune din frumdsele lucruri de mână 
— este o dovadă mâi mult, că industria 
nostră de casă are să formeze în viitorul 
cel mai apropiat un bogat și nesecat is- 
vor de câștig pentru poporul nostru.

Albumul de cusături și țesături, ce 
continuă a-se completa — chemarea are 
a ne conserva și a ne face cunoscute lu
crările mânilor femeilor nostre pe vecuri 
înainte și națiunilor celor mai îndepărtate.

De încheiere, cu permisiunea d-vds- 
tră îmi iau voie a aminti, că juriul încre
dințat cu premiarea obiectelor espuse și-a 
îndeplinit grena și anevoiosa sa lucrare 
în secția I-ă a industriei de casă, sub con
ducerea zelosului vice-president al Reu
niunii agricole, a d-lui Dr. D. P. Barcianu, 
er în secția a ILa a industriei profesio
nale sub conducerea generosului domn 

Panteleon Lucuța, căp. c. și r. în pen
siune.

In secția primă s’au votat în total 
700 cor. premii, er în a 11-a 733 cor., din 
cari 85 cor. s’au acoperit din suma de 
100 cor. pusă dilele acestea la disposiția 
nostră prin Onorabilul comitet al Reu- 
niunei economice din Oreștie.

Atât premiile în banî, cât și diplo
mele le vom libera în dilele prime ale 
săptămânei viitore.

Mulțumind în numele Reuniunilor 
aranjatăre tuturor acelora, cari în orl-ce 
chip au contribuit la buna reușită a es
posiției ncîstre, și mulțumind și ilustrei 
adunări, pentru onorea de care părtași 
ne-a făcut asistând la serbarea de închi
dere, declar esposiția industrială de în
chisă.

Din congregația comitatului Arad.
Seim, că alaltăerî s’a ținut congre

gația de tămnă a comitatului Arad. Au 
fost discuțiunî avântate. Din partea Româ
nilor s’au ridicat proteste energice împo
triva nouălor dări. După-ce s’a discutat 
asupra mai multor cestiuni de interes se
cundar, vine la rând adresa comitatului 
Pojun cu privire la revisuirea legii de na
ționalități.

Se sciea înainte, că membrii români 
ai congregației vor combate propunerea 
comitetului permanent de a-se părtini adresa 
din Pojun. Așa a și fost.

După vorbirea lui Schil I., ca adu
narea să roge dieta a revisui legea de la 
1868, s’a ridicat d-l advocat Mihail Veliciu, 
care vorbi în contra propunerei comisiu- 
nei permanente, combătându-o energic. 
După foile maghiare din Arad, d-l Veliciu 
a dis între altele în vorbirea sa, că revi
suirea legei naționalităților ar deștepta nu
mai nemulțumirea și mai mare a naționa
lităților și ar turbura pacea dintre popore. 
In loc să se facă acesta, ar face mai bine 
fișpanul comitatului, decă s’ar duce la mi
nistru și l’ar ruga să esecute consciențios 
legea de naționalități și se nu li-se iee 
naționalităților și puținul ce li-se dă prin 
legea acăsta. Adevăratul patriotism cere, 
ca toți fii patriei să trăescă în concordie, 
când e vorba de lupta contra inimicului 
comun.

D-l Dr. Stefan C. Pop luând cuvân
tul combate de asemenea cu puternice 
argumente propunerea comitetului perma
nent. D-sa dise, că cea mai sfântă podobă 
a națiunilor este limba, care nu e permis 
să se iee nimănui. D-l Pop a arătat cu 
citațiuni, cum epigonii de adi vor să dregă 
opera bărbaților de stat ca Deak și Eot
vos, dăr în loc de a drege, ei strică. —• 
D-l Dr. I. Suciu a ținut un lung discurs 
în limba maghiară declarând, că e o sin- 
amăgire a-se crede, că poporul român, 
car.e-și iubesce patria, va suferi vr’odată 
să i-se confisce dreptul limbei și naționa
litatea. Când cei din Pojun au votat 
adresa din cestiune, ei prin acăsta s’au 
ridicat contra Slavilor. Românii și Ma
ghiarii au însă interes de a se apăra în 
comun contra slavismului. Să lase der în 
pace puternicii dilei legea naționalităților, 
6r decă acăstă lege nu pote fi îmbunătă
țită, atunci cel puțin să nu o facă mai rea.

La vorbirile Românilor a reflectat 
viceșpanul Dalnoky, căruia i-a replicat 
d-l Veliciii. Românii au cerut apoi votare 
nominală, ceea-ce s’a admis. Pentru pro
punerea comisiunei permanente au votat 
73, contra (Românii) 39 membrii.SOIRILE DILEI.

— 16 (29; Octoruvrie.

Procesul „Cărții de aur". Tribuna
lul regesc din Clușiu a pus termin de 
pertractare pentru escepțiile înaintate din 
partea d-lui T. V. Păcățian în contra ‘ac
tului de acusă, în procesul de pressă pen
tru „Cartea de aur**, pe 4 Novembrie n. 
Pertractarea va decurce în fața senatului 
de acusă. La pertractare d-I Păcățian se 
va presenta însoțit de apărătorul său, 
domnul advocat Coriolan Brediceanu din 
Lugoșiu. („T. R.“)
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Alte procese de pressă. „Tribuna" 
in Sibiiu de Miercuri anunță, că redac- 
orul ei responsabil a fost citat Luni la 
udele de instrucție Godri, care i-a corau- 
licat, că procuratura a improcesuat de 
iou 3 articole prime din nrii 106, 130 și 
35 ai „Tribunei" pentru „agitație poli- 
ică“. — Sistemul merge înainte!

Din Bistriță. In ședința represen- 
anței comunale a orașului Bistriță, ținută 
a 19 Octomvrie s’a desbătut adresa vice 
panului, și a judecătoriei de cerc, cari 
:er, ca în viitor se li-se trimită procesele 
rerbale asupra deceselor în limba ma
ghiară. Representanța a luat hotărîrea, ca 
>6 se răspundă la aceste adrese în sensul, 
;ă limba oficială a proceselor verbale la 
•tutoritățile comunale fiind cea germană, 
nu pot renunța la acest drept, care este 
Nearticulat în lege.

Țarul și Sultanul. Din sursă parti
culară, se anunță din Petersburg, că Si- 
aoview, ambasadorul Rusiei la Constanti- 
nopole, a primit instrucțiuni se ceră Sul
tanului, ca șeful misiunei turcescl la Li- 
vadia să fie înlocuit. Țarul nu va primi 
misiunea, dăcă în capul ei va rămâne 
Turckhan-Pașa.

Defraudări la o bancă maghiară. 
La banca industrială și poporală din Arad 
s’a descoperit eri o defraudare de 350.000 
corone, pe cari le-a sfeterisit Adolf Bohrn, 
directorul general al institutului. Bohm a 
perdut banii la bursă. Soirea despre acăstă 
defraudare a provocat mare consternație. 
Deponenții au asediat cassa, cerendu-și 
depunerile îndărăt.

Comerciul extern al Ungariei. 
După datele publicate de oficiul central 
statistic despre comerciul cu mărfuri al 
Ungariei pe luna Septemvrie a. c., impor
tul face 2.916,171 măji metrice și 209.270 
bucăți, din cari 1.815,776 măji metrice și 
78,351 bucăți din Austria. Exportul face 
6.609,997 măji metrice și 1.257,046 bucăți, 
din cari 4.923,552 măji metrice și 606,817 
bucăți s’au exportat în Austria. De la 1 
Ianuarie pănă la 30 Septemvrie a. c. s’au 
importat 2.242,000 bucăți și 24.584.000 
măji metrice (din Austria 697,000 bucăți 
și 15 524,000 măji metrice) și s’au expor
tat 7.772.000 bucăți și 45,358,000 măji 
metrice (în Austria 4,529.000 bucăți și 
32.007.000 măji metrice). Valorea impor
tului întreg se evalueză la 865.964,000 k. 
(din Austria 677.146,000 k.), a exportului 
la 919.967,000 k. (în Austria 636.535,000 k.) 
Bilanțul comercial arată prin urmare un 
said activ de 54.1 milione cordne; față 
de Austria în special se încheie cu un 
said pasiv de 20.62 milidne cordne. In 
cele nouă luni trecute ale a. c. s’au ex
portat între altele: făină în valore de 
113.09 milidne cordne, grâu de 57.89 mi
lidne, cucuruz de 39.48 milioue, săcară de 
27.69 milidne, orz de 27.35 milidne, ovăs 
■de 22.35 milidne, vite de tăiat de 68.54 
milione, rîmători de 46.85 milidne și cai 
de 20 milidne corone. Un avent îmbucu
rător a luat exportul de ouă, care a fost 
mai mare cu 58,000 măji metrice, de cât 
în epoca corăspuntjătore a anului prece
dent, și ce privesce valorea a ajuns la 
aprope 30 milidne cordne.

Un șerpe lângă legăn. Se scrie 
din Fiume: Sâmbăta trecută a fost scă
pat un copil de un pericol unic în felul 
său. Marino Kolan, care locuesce în Via 
Molini, când se întdrse sera acasă, voi să 
deschidă ușa și vădu, că se deschide cu 
greu. Numai după dre-care sforțare reuși 
să o deschidă și mirarea și spaima lui fu 
grozavă, când vădii că în casă tocmai 
lângă ușă era un șerpe cam de un metru 
și jumătate de lung și care îșl ridicase 
■capul lacom spre legănul, în care se afla 
un copil cam de o lună. La strigătele 
desperate ale tatălui, veniră vecinii și 
-omorîră șerpele cu o secure.

De ale armatei. Maiestatea Sa a 
binevoit a ordona a se comunica mai 
multor ofițeri espresiunea prea înaltă a 
mulțumirei, între cari și căpitanului de la 
reg. 85 de infanterie Nicolae Streinu. Mai 

departe d. locotenent Enric Lubbe de la 
reg. de inf. nr. 37 a fost rechemat în ac
tivitate.

O pisică sălbatică. Vânătorul din 
Orăștie N. Sassler a dat dilele acestea, 
umblând la venătore, peste o pisică sălba
tică. Cânii ce-i avea ou sine nu aveau 
curagiul a-se apropia de ea, fiind-că 
Ie aplicase câte-va strașnice lovituri. Ei 
se mulțumiau a o lătra din depărtare. 
Sassler se apropia într’aceea pe neobser
vate pe dinapoi și apucă pisica de gât și 
din partea posterioră, apăsându-o la pă
mânt. La strigătele lui au alergat la fața 
locului nisce lucrători, cari se aflau pe 
câmp și aducând haine au acoperit’o, 
aducându-o în situația de a nu măi pute 
sgâriă și mușca. Sassler ține pisica în
chisă intro cușcă și așteptă să vină vr’un 
neguțător de animale, care se i-o cum
pere.

Delapidatorul Vizanti. Circulă prin 
Iași svonul, căAndreifi Vizanti fostul pro
fesor universitar, și care a fugit în Ame
rica în urma delipidărilor ce le făcuse la 
teatrul național din Iași, ar fi murit de 
pneumonie, în unul din spitalele din New- 
York, în cea mai negră miserie.

Exportațiunea petrolului român. 
Specialiștii spun, că petrolul român im
portat la Hamburg, fiind analisat și găsit 
bun ca cel mai bun petrol american, va 
putea să aibă în viitor un rol important 
pentru aprovisionarea Germaniei. Deja în 
1901 importațiunea română de 42.466 
chintale a fost dublă față de anul pre
cedent, pe când celelalte proveniențe au 
scădut. Rafineriile austro-ungare reunite, 
cercă să-și amelioreze calitatea petrolului 
lor, pentru a paralisa concurența română.

Din Iași se anunță, că la Unghenii- 
Ruși, au sosit peste 200 de credincioși 
creștini basarabenî, mireni și clerici, pen
tru a veni în Iași spre a se închina muș
telor S-tei Paraschiva. Autoritățile rusesc! 
din motive necunoscute, le-au interzis tre
cerea în România.

Roosevelt autor de note diploma
tice. După chirul „Allgemeine Zeitung 
des Judenthums", organ al intereselor 
evreesci, Evreii din America sunt con
vinși, că adevăratul autor al notei sub
scrise de secretarul de stat Hay, în ces- 
tia Evreilor din România, nu este altul 
de cât însuși președintele republicei Roo
sevelt.

a vis. Se aduce la cunoscința celor 
interesați, că la „Filiala Albina*, cu în
cepere din 1 Nov. n., orele de birou se 
vor ține: dimineța de la 9—1 și d. a. de 
la 3-5.

0 bandă de Bulgari intrând într’o 
pădure de pe ostrovul din fața portului 
Giurgiu, a început să tae lemne. SuprinșI 
de pădurarii români, au încercat să fugă, 
și după-ce s’au tras câte-va focuri de 
pușcă, Bulgarii au fost prinși și arestați 
la Giurgiu.

Teatru german. Adi (Mercuri) sera 
se va representa ca premieră în benefi
ciul d-lui Mauth, „Die Philosophic des 
Geldes* o creațiune literară a d-lui Ernst 
Kuhlbrandt, profesor Ia gimnasiul săsesc 
din loc. Mâne (Joi) se va da ca ultimă 
representațiune din sesonul acesta, come
dia „Der Veilchenfresser* de G. Moser în 
beneficiul d-șdrei Lori Weiser.

In magazinul de încălțăminte I. 
SabadeaDU Brașov, Strada Porții Nr. IO 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tăte soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu pr țurl reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Resvrătirea din Macedonia.
Diarul „Die Zeii*, din Viena publică 

un interesant interview al corespondentu
lui său din Belgrad cu ministrul Turciei 
acreditat pe lângă guvernul sârbesc. Obiec

tul acestui 'interview e esclusiv situația 
creată în Macedonia prin escesele săvîrșîte 
de bandele bulgare armate.

După diplomatul turc nu trebue acor
dată o deosebită importanță mișcărei pro
vocate de cetele revoluționare. Nu e o 
mișcare generală, spontanee, ci e ceva 
artificial, o mișcare întreținută de emisari 
ai generalului Zonceff, care ține să se 
afirme âcum când Sarafoff e ore cum dis
părut de pe scena agitațiunei.

Gu tote acestea ministrul turc nu 
ascunde gravitatea faptului, dâcă Sarafoff 
care se bucură de o reală popularitate, 
s’ar pune din nou în capul mișcărei. In 
ori-ce cas autoritățile otomane au sufi
ciente forțe de armată la disposiție pen
tru a pute cu succes reprima revoluțiunea, 
decă s’ar produce, cu un caracter gene
ral chiar.

Și revoluțiune adevărată nu e posi
bilă, fără concursul eficace al Bulgariei 
oficiale.

Gât privesce o eventuală cooperare 
a Serbiei în sensul unei mișcări revoluțio
nare în Macedonia acestă ipotesă trebue 
înlăturată. Regele Alexandru doresce re
forme pe cale pacinică în Serbia veche 
și le va obține, grație simpatiei de care se 
bucură la Sultan.

Diplomatul turc’încheie afirmând încă 
odată imposibilitatea unei revoluțiunî se- 
ridse în Macedonia.

*
Diatele italiene publică o scrisdre 

a lui Riciotti Garibaldi, prin care arată, că 
Bulgarii din Macedonia, fiind în minoritate 
speră, că nu se va vărsa pentru acestă 
mișcare nici o picătură de sânge italian, 
de orece nu e la mijloc, decât o sforțare 
a panslavismului de a-și deschide o eșire 
la golful Salonic și la marea Mediterană, 
și acâstă, sforțare e în legătură cu acțiunea 
croată din Dalmația. contra Italiei.

Congregația comitatului Brașov.
In congregația de ac|i s’a des

bătut asupra adresei comitatului Po
jun, prin care acesta cere dela. comi
tatul uostru ca se părtinescă peti- 
țiunea sa privitdre la modificarea legii 
naționa.litâțdor.

Discuțiunea a fost viuă. A mers 
la început forte liniștit, a devenit 
înse mai înfocată în urma atacurilor 
vehemente, ce le-a îndreptat contra 
conducătorilor nemaghiari unul din 
membrii maghiari. Acesta și-a și pri
mit apoi răspunsul cuvenit, din par
tea membrilor români mai ales.

Au fost patru propuneri. Una 
a comitetului permanent, care declară, 
că ia cu părere de rău la cunoscință 
adresa comitatului Pojun pe care o 
combate, cereud ca prin viceșpanat 
să se se înainteze guvernului o re- 
presentațiune, ca legea de naționali
tate să fie strict esecutată.

A doua propunere a fost a Ro
mânilor care ceru reprobarea și res
pingerea adresei dela Pojun ea peri- 
culosă și nepatriotică.

Dintre Români au vorbit pentru 
acesta propunere Dr. A. Mureșianu 
și I.. Lengeru.

Propunerea preotului Iuliu Moor 
ceru simpla luare la cunoscință, erpro- 
punerea adv. Dr. Zakarias, care fu 
sprijinită și de directorul Rombauer 
și soți, cere părtinirea adresei pcti- 
țiune a comitatului Pojun și trimite
rea unei representațiuni la guvern 
pentru ca legea naționalităților să 
fie schimbată în acea direcțiune ca 
dreptul de limbă al naționalită
ților se fie cu totul redus în intere
sul dominațiunei absolute și gene
rale a limbei maghiare.

Propunerea comisitmei permanente, 
motivată pe larg de Dr. O. Lurtz, a 
fost primită de adunare cu majori
tate considerabilă.

Amănunte în numerii următori.

Budapesta, 28 Octomvrie. Kossu- 
thistul Komjathy a atacat în comi- 
siunea financiară guvernul pe cuvent, 
că naționalitățile ar unelti contra 
statului și națiunei maghiare și că în 
Ungaria de sud ca și între Români și 
Slovaci a scăcjut vacja statului. Ma
ghiarii, cjice, pretutindeni sunt îngri- 
jați, dăr guvernul tace.

Ministru-președinte Szell a de
clarat, că unde numai îi este cu pu
tință intervine împotriva nisuințelox’ 
contrare ideei de stat maghiar. Noi, 
Țise, apărăm energic statul național 
maghiar, nimeni însă la noi nu vo- 
iesce să persecute naționalitățile (??!!) 
Der fac rău cei din oposiție că ne
contenit ridică în mod incidental 
cestiunea naționalităților.

NECROLOG. La 12 Octomvrie v. a 
încetat din vieță în vârstă de 51 ani Eca- 
terina Colțescu. înmormântarea s’a făcut 
la 14 Octomvrie în cimitirul Șerban Vodă 
din Bucuresci.

Diverse.
O certă intre medici. Un conflict 

forte curios s’a întîmplat în dilele acestea 
între societatea medicilor din Metz și doc
torul Herzer, medic șef al corpului 16 de 
armată. Se scie, că odată cu mărirea gar- 
nisdnelor germane din Metz și a celor de 
prin prejur, tifosul există în vechea cetate 
în stare endemică și causeză numerdse ra- 
vagiurT.

Doctorul Herzer într’un raport confi
dențial de curând adresat consiliului ge
neral al higienei armatei, ar fi acusat pe 
medicii civili, că făvoriseză extensiunea 
tifosului în condițiuni nedelicate.

Societatea civilă a medicilor din Metz 
supărată de o astfel de acusațiune, a pro
testat imediat printr’o scrisdre deschisă și 
a obligat pe doctorul Herzer se probeze 
acestă acusațiune prin fapte și nume.

Medicul militar cită atunci câteva 
fapte isolate în care câțî-va medici civili 
nu s’ar fi conformat declarațiunei obligă- 
tore a epidemiei, der el nu putu totuși să 
arate proba pe care acești medici ar fi 
întrebuințat’o într’un scop interesat.

Față de acesta medicii civili silesc 
pe d-1 Herzer seu să preciseze acusațiunile 
seu să le retragă înainte de 15 Octomvrie.

Doctorul Herzer răspunde la acest 
ultimatum, că refusă să-și modifice apre- 
ciațiunile sale.

In urma acestora, medicii civili vor 
înainta afacerea tribunalui, cu tdte sforță
rile pe cari autorității^ militare și guver
namentale le fac pentru o a înăbuși. t

Femeile în America. După o sta
tistică întocmită în Statele-Unite, există 
actualmente în America de Nord: 3405 
femei factori; 1009 femei avocați, 7399 
doctorese, 787 femei dentiste, 2193 diariste; 
1040 architecte, 946 voiajore de comerț* > 
409 electriciane, 45 conductdre de loco
motive, 51 apicultore, 1320 vînătdre, 190 
femei birjari, etc. etc. Pe lângă acestea 
sunt 91 femei hamali și 324 ciocli.

Sosiți în Brașov.
Pe dina de 27 Octomvrie 1902.
Pomul verde: Lâvây, Arad; Gergelv, 

NBognâr, Wessel, Budapesta; Popp, privatier, Si
biiu ; Rădulescu, comerciant, Galați; Savu, medic; 
Bucuresci.

Europa: Appel, Miitzner, Bucuresci; 
B.och, Praga: Kolin, Timișora ; Rosenthal, Bo- 
gyanszkv, Simon, Samoilovics, Rosenwasser, Viena.

Bucuresci: Fischer, Oradea; Roth, Uj- 
videk ; Indig, Szucs, Clușiă ; Kolonitsch, Niirnberg; 
D-na Schull și D-na Rosenberg, Făgăraș; D-na 
Pausz, Cs. Szoreda; Mandl, Viena; Lang, Buda
pesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mjureșianu. 
Redactor responsabil: Traian IT. Pop.

Se aduce la cunoscința onor, public, 
că s’a deschis

Magasinul de coloniale al d-lui G. Renția
în Strada Orfanilor' Nr. 3,

unde se pote găsi cu prețuri mai conve
nabile ca ori unde în angro și în detail, 
mărfuri prdspete și bune, ca: orezUri și 
cafele de tot felul, unt de lemn adevărat 
de măsline de salată și de gătit, măsline- 
mari și mici, Sardele în cutii, ceai și altele.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 25 Oct. 1902.

S ă m l n { e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pină la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.60 7.80
Grâu dela Tisa « • 80 7.55 7.75
Grâu de Pesta • • 80 7.55 7.75
Grâu de Albs regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . fcO .—
Grâu românesc .... 80 ■ — •—

Cu aii-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori nouă per 
Hect.

IOC chilograme

dela pană la
Sficara . . . 70- 72 6.45 6.60
Orz. . . . nutreț. . 60- 62 6.20 6.45
Orz. , . , de rachiu 62- 64 5.40 5.60
Orz. . . de bere . 64- 66 5.20 5.40
Ov6s . .
Cucuruz . bănăț.en . 75 .— .—
Cucuruz . alt soiu .

5.50 5.80
Cucuruz . „ n
Hirișcă

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1
dela până

Săm. de trifoitt Luțernă ungur. 0 56.— 63—
„ transilvană —.— —.—

n „ bănățenă d 
fin „ roșia • • 50— 54-

Ulei de rapiță rafinat dupl 1 0 —
Ulei de in . . —.— —.
Unsâre de porc dela Pesta 0 76— 76.5)

n n dela țeră . — — —
Slănină . . . sventată . 64. 64(0
Prune .... din Bosnia 0 11.(0 11.75

n
Lictar .... Slavon si Serbia

0
H __ .__ ___

din Serbia în s. h —. — —.—
Nuci . . . • slavon nou ft —.— —.—
Gogoși. . . • serbesc —.—

din Ungaria — —.—
Miere . ... ungurescl. 0 —.— —

sârbesci . .— —.—
Ceră .... brut . . —.— —
Spirt . . Drojdiute de s. —— ——

Bursa de Bucuresci
di i 24 Oct. 1902

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad.
cup4E

Cu 
baril 
gata

Renta amortisabilă..................... ?’(7o Apr.-Ocî 97—
„ „ Impr. J892 . . & „ Iau.-Iul. 96 —
„ „ din 1893 . . . 5„ n n 98—
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Api.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32'/, mii. <i» Ian.-lul. 85.'/,
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ 85?/,
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4 „ n n 86.'/,
„ „ Impr de 45 m. 1891 4„ H » 86 —
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 „ 86—
„ „ Imnr de 90 mii. 1896 4 „ 86?/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 8 n Kal-HOV, 86?,.
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 H n —.—
„ comunei Bucuresci 1883 iQD.-IUl. —
„ >, „ din !884 Hai-Nov. —.—
„ „ „ din 1888 & n Iua.-Dec.
„ ,, „ dm 1890 8 „ Kal-Hoi. —

Scrisuri tonciare rurale . . . S „ Ian.-lal. .98?/.
Scris, fonciare rurale din I860 4„ n )î 87?/.

„ „ urbane Bucuresc 5 „ 87?/3
n n n • n n 81 —

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„ 71 »*
—

V..N. —
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 0CX1 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 86.— 5C0 int". V. • —
Banca agricolă............................... 500 150 v.. 2370
Dacia-România uit. div. 35 lei 2C'O într. v- —, —
Naționala do asig. uit. div. lei 43 210 n r
Soc. bazalt artif. nit. div. lei 30 250 H 7) 310. -
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 n n 385—
Soc. rom. de hâr:ie uit. —.— 106
„Patria*1 Soc. de asig. uit. 4 1»-1 100 n n —
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ „ „ „ 2 em. u. d.O 1000 h n
8oc. de fur. militare u. d. (50 i. 300 »> 77 —, -
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii iiO 1 1000 R R — —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 >1 77

—.—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 « 71 —.—

Sconipturi:
Banca na . a Rom. &7« Paris .... «7»
Avansuri pe efecte 6 ,. P tersburg . . 5%
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 3—
Casa de depuneri o'/2 Belgia ..... 3-
Londra .... 3 — Elveția . . . 31/,
Viena.......................... 31/,

Cursul losurilor private
din 25 Oct. 1902.

cump. nde

Basilica.................................... 18.60 I9 60
Credit .................................... 42i — 431 —
Clarv 40 fi. m.......................... 204 — 206 -
Navig pe Dunăre.................... —
Insbruck. .......................... 86— 90 —
Krakau ............................... 78— 81—
Laibach.................................... 75 — 78 —
Buda......................... 194.- -2> 2 —
Pa'fty......................................... 184. 188—
Crucea roșie austriacă . . 54 7' i 5 75

„ „ "ng..................... 27.25 28 2b
„ „ ital..................... 27.25 28.25

Rndof................................... 74— 76.—
Salm......................................... 246— ‘24!D—
Salzburg..................................... 76— 79—
St. Genois .......................... 245 — 260.-
Stanislau.............................. — _____
Trientine 4'/2ll/fl 100 m. c. . 424 — 421 —

4% 50..................... 43 — 45 —
Waldstein............................... (9.— 71.--

„ de 10 franci . . . 34— 36 —
Banca h. ung. 4°/„ .... •

A N U N C I U B I 

(inserțiunî și reclame» 
surat a se adresa SMbsse*!.®©»

sdsrsaâraisfrafeiunl. casisS
aasaui anuracâu miaH

die «dată se face acăs^e rrs&iat
care cresce cm cât
se fac® mai ds muKe-oH.

Admi istr. „Gazetei Trams.-

i^y „Gazeta Transilvaniei“ 
numeral ă 10 fii. se vindecu 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții. "W

Cerbii

$

ft>dt XX^ >
Schimbare de local.
Subscrisul aduc la cuuosciuța 

On. Public, că mi’am strămutat 

Magazinul de încălțăminte 
din Strada Porții nr. 34, 

tot în aceasi Stradă sub nr. 8,J
vis-ă-vis de giuvarierul A. Rescb. 

cu distinsă stimă , 4Ș—5 
fiOAM £9. AVR8GEAR5U 

Deposit și confecțiune de încălțăminte, 
Brașov, Strada Po'ți nr. 8;

Cancelaria- de construcțiuiu
a E> o m si i i o r

GEBRUDER FINE 
se află în Strada Vămi nr. 30.

4—5.(718)

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei

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

12 O :

seu

Săpunul cel mai bun și cu spor 

de aceea cel mai ieftin.
MBe ©sspetă pretutindeni?
________ _ (72\1 -40.)
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554-1902

T6grh- “ Arveresi hirietmeny.
Alulirt birâsâgi vâgrehajtâ az 1881. evi LX. t.-cz. 102. § sa ârteb 

meben ezennel kozhirrb teszi, liogv a sârkânyi kir. jârâsbirosâg 1901 
âvi Sp. 488/6 sz. vâgzese kOvetkeztâben Țeposzu Gydrgy felsb-komânai 
lakos javâra Popu Josif es Popu Gyorgy ellen' 359 kor. s jâr. erejeig 
1902 evi augusztus ho 25-en foganatositott kielegitesi vâgrehajtâs utjân 
lefoglalt 6s 620 korra becsult kovetkezo ingbsâgok u. m.: szekerek, ta- 
karmâny es lâbos joszâgok nyilvânos ârverăsen eladatnak.

Mely ârverăsnek a sârkânyi kir. jbirosăg 1902 ik 6vi V 229/2 sz. 
vegzese foJytân 359 kor. tăkekăveteles, ennek 1901. ăvi Junius ho 15. 
napjâtdl jârâ 5°/0 kamatai es eddig osszesen 35 kor. 30 fillerben birbi- 
lag mâr inegâliapitott koltsegek erejbig Alsb-Komânân a kozseg hâzâ- 
nâl leendo eszkozlesbre 1902 evi november ho 8 ik napjânak delutâni 2 
orâja hatâridoul kitiizetik, 6s ahhoz a venni szândâkozbk ezennel oly 
megjegyt essel hivatuak meg, hogy az enntett ingosâgok az 1881 evi 
LX. t.-cz. 107. 6s 108. §§ ai ărtelmâben kbszpenzfizetes mellett a legtob- 
bet igbrbnek sziiksăg esetbn becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârvetezendă ingosâgokat mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogotnyertek volna, ezen ârveres az 1881 
evi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek javâra is elreodeltetik.

Kelt Sârkâny, 1902 âvi oktober h6 23-ik napjân.
Jdzsa Sândor,

1—1.(726) kir. bir. vegrehajto.

Sz. 9762 —Î9( 2.
ukvi.

Arveresi hiraetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvănvszek, mint telekk iinyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy Tergovistean Bucur vâgrehajtatonak Jonetek Gyorgy vâgrehajtâst 
szenvedb elleni 62 kor. 20 fii. tokekoveteles âs jârulekai îrânti vpgrehaj- 
tâsi iigyebeu a brassoi kir. torvânyszâk (a zernesti kir. jâr.-birosâg terii- 
letân lev6 a fundâtai 44 sz. tljxvi 8344, 8345, 8347, 8364, 8365 lirsz. 
egy tlkvi testet kepezo ingatlanra az ârverest 640 koronâban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban olrendelte !6s hogy a fennebb megjelolt 
ingatlanok az 1902 evi Deczember ho 19-îk napjân delelott 9 orakor a Fun- 
dâta kozs-‘g hâzânâl 7megtartand6 nyilvânos ârverbsen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10n/0-ât 
keszpănzben, vagy az 1881. LXt.cz. 42 § âbati jelzett ârfolyamtnal szâ- 
rnitott es az 1881. evi november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkbpes ârtekpapirban a kikuldott 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a bâuat- 
pânzuek a birosâgnâl elbleges elhelyozeserol kiâllitott szabâlyszeru elis- 
mervânyt atszolgâltatni.

Kelt Brass 6, 1902 evi Szeptember hb 23-ik napjân.
A brassoi kir. tor. szek, mint tlkonvvi hatosâg.

Dr- Grtinfeld,
1 1.(713) albiro.

Plecarea și sosirea trenurilor de sial reg. nu. ia Brașov.
Valabil di» î Octab. st. aa. 003.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Bud «pesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8-13 min sâra.
IV. Tr. aoc. la orele 6'45 m. dimin.

Dela Brașov la Buciresci:
I. Trenul de persoue la ora 3’55 ra. dim.

II. Tren accel. la orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).

Dela '■ rașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.4(> min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m. 
III. Trenul de per. la ora 3'15 m. p. m.

Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu
I. Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3-15 min. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 8'50 m. dimin.

De!a Brașov la Ciuc-Gyi^les,■
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8'50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3'15 min. p. m.

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10'4 m. sera.
II. Trenul de persoue la ora 7'59 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiti la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9 27 miu. s6ra.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9'23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persoue la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgiu, Ciuc-Sereda ora 3-20)
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

(are leg. dala Ciuc-G-yimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6'50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6'50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimcs).

V X SL
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei(i se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-nia și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă. Admiaistraț. ,8az.
Tipgraha A. Mureșiaim, Brașov.


