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Școlele nostre.
i.

(S) Cine are școla, are edneațiunea, 
cine are educațiunea. are inimile și 
cine are inimile, acela are puterea, 
are viitorul.

Eată din care causă tote statele, 
cari aspiră a fi părtașe la cultura 
și civilîsațiunea vecului, cheltuesc pe 
întrecute pentru școli și etă pentru 
ce întiințâză și statul ungar școli 
după școli chiar și prin acele locuri 
și ținuturi unde nu este nici o lipsă 
de ele; înființăză firesce numai școle 
de ale statului, cum se numesc pe 
la noi, adecă școle de acelea, în cari 
nu pot înveța cu folos decât copiii, 
cari sciu de acasă unguresce

Nu ne putem ferici acți numai 
și numai cu frica lui Dumnedeu, 
sâu mai bine d’s cu «frica popii", 
cum o înțeleg și ar vre se fie unii 
preoți de cei din legea vechie și 
de cei moderni, cari nici habarn’au 
de sublimul și sânțenia chemărei 
lor, ci fără de nici o genă fac spe
culă din ea.

Acea frică nici nu se prinde 
aeji de bmeni, din causă, că unii 
preoți, „servitorii lui Dumnecjeu", 
chiar și . dintre cei mai mari, prin 
venarea lor după scopuri lumesc! 
nu dau de loc esemplu bun de frica 
lui Dumnecjeu. Apoi o sută de pro
fesori „meșterî-strică" nu pot tocmi 
eeea-ce strică un singur „popă-tocă“, 
ale cărui cuvinte de la altarul lui 
Dumnedeu nu sunt de loc în conso
nanță cu faptele lui.

Pe lângă frica lui Dumnecjeu și 
inima curată, se mai recere și inte
ligență și iscusință pentru interesele 
lumesci. Frica lui Dumnecjeu trebue 
se ni-o dee biserica, și esemplul ce
lor ce vestesc cuvântul lui Dumnecjeu, 
er iscusința pentru scopurile lumesc! 
ale vieței trebue să ne-o dâe școla.

Esigențele vieței se înmulțesc și 
devin mai mar! pe (ji ce merge. 
Prin urmare școla are pe cji ce 
merge mai mult lucru și mai grele 
probleme de resolvat. Un popor care 
vrea se trăiescă, trebue der să-și dea 
tătă silința și se jertfescă din greu 
ca să aibă șcăle bune.

E sciuț cașul cu cei doue-cjecl și unu 
învățător! români sălăgienl, car! și-au 
uitat întru atât de sine și de che
marea lor, încât merg a se plânge 
contra superiorilor lor. Și unde? La 
aceia, car! fac numai capital politic 
din asemeni aparițiuni triste în vieța 
noatră bisericescă școlară, și s’ar 
bucura dăcă n’ar mai aucji nici mă
car pomenindu-se de școlă și de 
învățător român. Acest cas al amin- 
tiților învățători ne readuce în me
morie starea de tot tristă a șcălelor 
nostre confesionale și a învățămân
tului nostru poporal.

Căci va trebui să recunoscă ori 
și cine că bine și nimerit s’a cjis în 
acesta fâiă, când s’a afirmat, că un 
lucru atât de urit și trist, comis de 
21 învățători români din Sălagiu, 
de unde numai lucruri școlare îm- 
bucurăttire se aucjiau pănă acum, nu 
s’a putut săvârși fără de cause, și 

încă cause de natură a produce un 
adânc efect în vieța nostră școlară.

Căușele acestea esistă într’a- 
devăr. Și lucru forte dureros, esistă 
nu numai în Sălagiu ci pretutindeni 
în țâră și amenință, putem cjice, chiar 
cu nimicire învățământul nostru po
poral românesc.

Nu vrem să fim nici optimiști, 
nici pesimiști. Vrem să ținem sămă 
însă de stările reale fără a voi să 
ne înșelăm noi pe noi cu nu sciu ce 
ilusiunl deșerte.

Tocmai pentru aceea trebue să 
recuntiscem, că mai mult ca ori și 
când se impune acjl conducătorilor 
poporului nostru, ca să nu trecă cu 
ușurință peste cașuri ca cel atins mai 
sus. Căci, cum am mai cjis, ori unde 
și ’n ori-ce împrejurări s’ar ivi ase
meni casurî, trebue să ne încordăm 
și să punem odată pentru tot-dâuna 
stavilă tare acestor aparițiuni triste 
și nenorocite, după sfatul străbun: 
Princ’pi/s obsta.

Situația in Austria Din Viena se J
anunță, că situația politică inspiră seridse 
îngrijiri. Cehii nu cedeză nimic din atitu
dinea lor obstrucționistă. Deore-ce și în 
Ungaria se ridică mari piedeci față cu 
nouele proiecte militare și fiind-că este cu 
desăvîrșire esclus, ca asupra acestor pro
iecte să se decidă prin § 14, Cehii speră, 
că cabinetul Koerber se va retrage, fă
când loc altui guvern mai amical față de 
ei. „Politîk^ scrie, că acum nu mai pote 
fi îndoielă, că între Koerber și parlament 
s’a deschis lupta pe mdrte, pe vieță, și 
decă Koerber nu va face Marți declara- 
țiunî satisfăcătore, atunci are să se decidă, 
decă guvernul, ori cabinetul va plăti pre
țul acestei atitudini intrasigente. — In șe
dința de la 7 Noemvrie a „Reichsrath"T 
ului, deputatul ceh Kramars a declarat, 
că Cehii nu mai vor să figureze ca na
ționalitate de a doua mână. Decă nu li-se 
vor respecta drepturile, ei vor împiedeca 
ori-ce lucrare parlamentară.

„Regele nu vine la Budapesta". 
Sub titlul acesta „Magyarorszăg", „Fiig- 
getlen Magyarorszăg" și alte diare oposi- 
ționale, se ocupă în lungi articole cu fap
tul, că Majestatea Sa monarchul nu va 
veni tomna acesta, ca de obiceiu, la Bu
dapesta, și că și-a amânat venirea în ca
pitala ungară pe timp nedeterminat. „Ma- 
gyarorszăg" dice, că Majestatea Sa s’a 
supărat pentru oposiția, ce se face în 
Ungaria proiectelor militare, și acum „tre
bue pedepsită renitența, ce s’a arătat în 
jurul împlinirei poruncei" — „Fiiggețlen 
Magyarorszăg" scie se spună și mai mult. 
El scrie: „Regele e mânios și a declarat, 
ca nu va merge în. Ungaria nici acum, 
nici după acesta". Causa principală o gă- 
sesce numita foie în demonstrația, ce s’a 
făcut la Clușiti, contra imnului „Gott er- 
halte". Când deputatul 48-ist Barabas și-a 
ținut cunoscutul discurs în afacerea „Gott 
erhalte" din Cltișiu „dile întregi nu putea 
vorbi nimeni cu regele. A fost forte nemul
țumit cu răspunsul, ce l’a dat Szell“. De 
asemenea Maj. Sa s’ar fi supărat din 
causă, că proiectele militare au întâmpi
nat oposiție în Ungaria. In fine a luat în 
nume de rău, că „țâra nu prea vre să 
urce lista civilă și nu e nici o speranță, 

ca țera să plătescă anual cu 2 milione 
mai mult pentru cheltuelile curții ma
ghiare, care nu esistă."

Notăm, că oficidsele unguresc! tac 
tăcerea pesoelui și nu desmint soirile ce 
le uduc foile oposiționale.

Alegerile din Austria de jos. 
Resultatele alegerilor din Austria au dat 
o surprindere forte durerosă pentru libe
rali, Schoneriani, jidovi și social-demo- 
crați, cari se aliaseră spre a sdrobi parti
dul antisemit de sub conducerea lui Dr. 
Lueger. După alegerile colegiilor din 
Viena și orașe și după balotaje, situația 
se presentă așa: Antisemiții vor dispune 
de 45 mandate (față cu 31 din perioda 
trecută), er oposiția numără d’abia 13 
mandate. — Cu deosebire crâncenă a fost 
lupta la balotajul din Favoriten, unde a 
biruit antisemitul Prohaszka (6262 voturi) 
contra jidovului socialist Dr. Adler (6223 
voturi). Socialiștii au teiorisat pe alegă
tori cu bătăi și cu înjunghieri, însă fără 
succes.

Visita Regelui Caro! în Rusciuc.
M. S. Regele Carol va sosi la Rus

ciuc Marți 29 Octomvrie, la drele 2 după 
amiadi și va fi primit la debarcader de 
A. Ș. R. Principele Ferdinand al Bulgariei. 
Regele și Principele se vor duce în port 
în trăsură pănă la palatul princiar. In 
timpul (filei, se vor duce să visiteze că- 
sărmile orașului.

Sera va ave loc la palat un mare 
prânz de gală în onorea Regelui, la care 
vor lua parte 80 de persdne.

Regele va petrece noptea de Marți 
spre Mercuri în Rusciuc.

Mercur!, Regele și Principele vor 
pleca cu un tren special pentru a se duce 
la Plevna. Trenul se va opri la înălțimea 
vechei redute a Griviței, unde cei doi 
Suverani vor descinde, pentru a visita în 
trăsură acestă redută de la 1877, și pe 
urmă orașul Plevna.

0 delegațiune din batalionul alll-lea 
de vînători, Irimesă de la Constanța, va 
aștepta pe Regele Carol la Grivița.

De la Plevna, Suveranii se vor duce 
cu drumul de fer la Samovit, unde vor 
sosi la drele 7 săra.

Un al doilea prânz de ondre va ave 
loc în acest port pe bordul vaporului 
bulgar „Krumu. Apoi Regele își va lua 
adio de la Alteța Sa Regală principele 
Ferdinand al Bulgariei și va trece pe 
bordul vaporului „Orient" al navigațiunei 
române, pentru a se duce la Turnu-Mă- 
gurele, unde îl va aștepta un tren special. 
Maiestatea Sa va pleca în aceeași ndpte 
direct pentru Sinaia.

Regele Carol va fi întovărășit, în 
afară de d-nii D. Sturdza, președinte de 
consiliu si ministru de răsboiu, și Ionel 
Brătianu, ministru de externe, de d-1 ge
neral Wartliiadi, șeful Casei militare, și 
de d-nii colonel Mavrocordat și locot.-co- 
lonel Georgescu, adjutantul său, colonelul 
Condă, secretar general de la ministeriul 
de răsboiu, colonel Averescu de la statul- 
major general, maiorul Romanescu, coman
dantul batalionului 2 de vânători, și căpi
tanul Al. Sturdza din batalionul 2 de vâ
nători, fiul primului ministru.

*

Diarul oficios „Bidgarie" publică un 
articol de fond relevând, că visita Regelui 
României va completa fericitele eveni
mente din vremurile din urmă, cari au 
înseninat orisontul politic al Bulgariei. 
Regele Carol va fi primit cu bucurie de 
poporul bulgar, nu numai ca Suveranul 
unui stat vecin, cu care Bulgaria are 
atâtea interese esențiale de a fi în bune 
relațiuni, dâr ca pe acela, care a luat 
parte la resboiul de liberare a poporului 
bulgar. Bulgarii nu pot să nu-și reamin- 
tescă cu recunoștință, că Maiestatea Sa 
Regele Carol în capul bravei sale armate 
și umăr la umăr cu trupele liberatore ru
sesc!, a luptat pentru desrobirea lor. Sa
crificiile pe cari poporul român le-a făcut 
în acest răsboiu, găsesc un loc larg de 
recunoscință în inima poporului bulgar 
și pe care politica nu-1 va pute vre-odată 
restrînge.

Diarul oficios exprimă convingerea, 
că visita Regelui Carol va strînge și mai 
mult încă relațiunile amicale dintre Ro
mânia și Bulgaria și va fi începutul unui 
lung period de raporturi cordiale între 
cele două țări, cari sunt unite, nu numai 
prin trecutul lor, dăr și prin interesele 
lor materiale și prin aspirațiunile lor cul
turale.

De asemenea, celelalte mari (fiare 
bulgare publică articole de căldurosă sim
patie cu ocasiunea visiteî Regelui Carol.

*

Ultimul număr al diarului rus „Pe- 
tersburkia ViedomostP, vorbind de visita 
Regelui Carol la Rusciuc, spune că es- 
cursia de la Plevna, este cel mai bun 
mijloc de a lega cele două țări vecine 
cu o nouă și trainică prietinie.

Diarul rus încheie: „Va fi într’adever 
un moment solemn acela, când învingă
torul de la Plevna va întinde prietinesce 
mâna sa prințului Bulgariei, pe câmpul 
de bătaie unde s’a născut principatul 
Bulgariei".

Adresa comitatului Pojun în con
gregația comitatului Cojocna-
In dina de 7 Noemvrie s’a ținut în 

Clușiu congregațiunea de tdmnă a comi
tatului, în care a venit la ordinea (filei 
cunoscuta adresă circulară a comitatului 
Pojun. După-cum ni-se scrie, dintre mem
brii români forte puțini s’au presentât și 
cu deosebire s’a remarcat absența mem
brului virilist Coroianu.

La acest obiect a vorbit Dr. Rosen
berger Bernat, protofiscalul comitatului și 
mare proprietar, care cu frase patriotice- 
jidovesci a făcut propunerea, ca și comi
tatul Olușiului să urmeze exemplul Poju- 
nului, adresând o petiție la camera depu- 
taților pentru ștergerea legii naționalită
ților, de care — după părerea sa — nu 
este nici o necesitate, deore-ce mână nu
mai apa pe mâra agitatorilor naționaliști.

D-1 Vasile Indre, advocat, luând cu
vântul, într'un discurs mai lung a susținut 
cu argumente istorice, juridice și sociale, 
necesitatea menținerii legii de naționali
tate, pe care au creat-o nisce bărbați sub 
influența marilor principii de egalitate și 
frățietate. Iubirea de naționalitate, iubirea 
de neam și de limbă, nici prin lege, nici 
prin forță nu se pdte stîrpi. Patria nu 
contra națiunilor autohtone ar trebui apă
rată, ci contra acelor venetici, cari inva- 
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deză în țeră și cuceresc pământul, apărat 
cu sânge în cursul secolilor de tote na
ționalitățile patriei.

Viceșpanul Dozsa susține din partea 
sa de asemenea necesitatea esecutării le
gii naționalităților.

Resultatul a fost, că congregațiunea 
a luat simplu la cunoscință adresa comi
tatului Pojun.

Din Bucovina.
Cetim în „Deșteptarea'1' din Cernăuți:
Luni, 3 Noemvre st. n., comitetul 

central al partidului poporal-național a ți
nut o adunare plenară. In discuțiunea asu
pra situației politice a poporului român 
din țâra nostră, s’a constatat față de eve
nimentele din ultimele luni, regretabila 
apariție a unui curent părăsit de basa na
țională, care tinde să captiveze învățătorii 
români, spre a-i preface în factori destruc- 
tivi față de națiune; s’a constatat tot
odată, că o parte mare a învățătorilor ro
mâni, cu totă agitația lipsită de ori-ce 
consciință în acestă direcție, nu simpati- 
seză cu amintitul curent a cărui întrare 
în corpul nostru național are menirea de 
a produce desorganisare și de a slăbi po
porul român în privința politică față de 
celela’Ite națiuni. S’a mai constatat, că la 
spatele acelui curent, ca spirite în taină 
dirigente, stau pronunțați dușmani ai po
porului nostru. Cu acest prilej s’a discutat 
și rolul politic al deputatului dr. FI. Lupu 
și al revistei „Privitoriul", ce apare la Briinn 
și s’au admis următorele moțiuni:

„Comitetul central al partidului po
poral-național este deplin solidar cu enun- 
ciația dirigenței partidelor române unite 
publicată în nr. 67 al „Deșteptării", prin 
care deputatul dr. Fl Lupu a fost decla
rat inimic al intereselor adevărate ale na- 
țiunei ndstre".

„Partidul poporal-național condamnă 
cu desăvîrșire tendința și ținta neromâ- 
nescă a revistei „Privitoriul" a d-lui dr. 
Aurel cav. de Onciul din Briinn în Mora
via, și declară, că lucrarea d-sale este stri- 
căciosă națiunei române, căci d-sa seu 
din necunoscință a referințelor, său din 
rea-credință, presintă chestiunile bucovi- 
nene cu totul denaturat".

In continuare s’a discutat situația 
culturală și economică a poporului nostru, 
s’au înaintat mai multe plângeri în privința 
școlară, administrațiilor comunale etc., ce- 
rându-se intervenția Dirigenței în mai 
multe afaceri; s’a luat la cunoscință, că 
contrar cu legile și emisele esistente, în 
cele mai multe regiuni românesc! cârciu- 
mele nu se închid, și s’a luat încheierea:

„Dirigința partidelor române unite 
este rugată a interveni pe lângă deputății 
naționali pentru statorirea unei legi cu 
privire la închiderea cârciumelor în dilele 
de Dumineci și sărbători, oât și a lucra 
într’acolo, ca esistenta lege pentru închi
dere în dilele de rînd să fie esecutată".

înființarea internatelor la Rădăuț și 
Șiret, precum a internatului din Suceva 
s’au luat cu deosebită satisfacție la cunos
cință și membrii partidului poporal sunt 
îndemnați a continua spornica lor activi
tate la înființarea și susținerea instituțiu- 
nilor culturale. însoțirile Reiffeisiane, deși 
slabe la început, înrîuresc deja simțitor 
starea economică a poporului rural; în 
multe comune cămătăria dă înapoi și cre
ditul începe a deveni pentru țăran în ge‘ 
nere mai eftin. Se constată ca absolută 
necesitate crearea unui hambar central 
pentru negoțul cu pâne de la producător 
direct, către consumător, spre a delătura 
cămătăria cu pânea. S’au mai luat decisiuni 
însemnate în privința organisărei politice 
și economice.

Din dieta ungară.
Ședința de la 7 Noemvrie.

O discuție estraordinar de pasionată 
a fost în ședința de la 7 Noemvrie a die
tei. Deputatul 48-ist Nessi Pal a anunțat, 
că i-s’a atacat dreptul de imunitate. Juriul 
de ondre al brigadei79 de honvedî, Ia or
dinul generalului Bihar, a citat înaintea 
sa pe deputatul Nessi și a deschis contra 
lui acțiune în causă de ondre, pentru-că 
în calitate de oficer în reservă, a demons
trat la Clușiu în contra imnului „Goii er- 
halte*. Scirea acesta, comunicată dietei de 
presidentul ei, a fost primită de partidul 
48-ist cu mare sgomot. S’au audit din par
tea maimultor deputați cuvinte, ca: obrăz
nicie! porcărie! mișeliel terorism militari

— Armatei nu-i este permis să ofenseze 

suveranitatea națiunei, dise Olay, dr în 
cașul de față acesta s’a întâmplat, căci 
Nessi a fost la Clușiu ca membru al de
legației dietei.

Intrându-se în ordinea de di, desba- 
terea asupra proiectului de indemnitate, 
deputatul 48-ist Lengyel Zoltan a ținut un 
discurs chilometric. A vorbit despre câte 
tote și a atacat cu mare aparat politica 
lui Szell. Etă câte-va escerpte din vorbi
rea lui:

După o introducere mai lungă, a vor
bit despre absolutismul împărătesc în Un
garia, care sub vălul constituționalismului 
devine tot mai puternic. Pe ministrul pre
sident l’a asămănat cu Fregoli (acest Fre- 
goli a debutat anul trecut și în Brașov), 
care apare pe scenă în tote figurile, ca 
bărbat, ca femeie, distrând publicul. Așa 
e și Szell: în Viena distreză pe militari, 
er la desvălirile de statue distreză publi
cul. înaintea statuei lui Matia a glorificat 
memoria acestuia, cu ocasia plecării archi- 
ducelui însă stând „haptak" a ascultat 
„Gotterhalte". L’a atacat apoi pe Szell 
pe tema pactului vamal cu Austria. A 
vorbit despre proiectele militare, despre 
deficit, indemnity și s’a espectorat cu pro
fesiune contra armatei.

Etă ce a dis despre armată:
„Armata acesta este o adevărată bat

jocură a coriscienței naționale, ucigașa 
sentimentului maghiar. Corpul ofițerilor 
este o uneltă orbă plătită a absolutismu
lui, a puterii subjugătore a dinastiei, er nu 
sentinela gloriei, incarnațiunea ei.... Cine 
întră odată în armată, acela nu aduce de 
acolo însuflețire și patriotism, ci ură și dis
preț față de tot ce se află în casarmă... 
Eu nici odată n’am fost pedepsit, n’am 
sciut nici un cuvânt nemțesce când am 
întrat în armată, și am adus jertfa, că am 
învățat astfel (limba germană), încât în 
atestatul despre esamen e scris „Schreibt 
und spricht deutsch vollkommen" — de 
ceea-ce și adl îmi e rușine*....

S’a ocupat apoi cu urcarea listei ci
vile și a dis între altele:

....„Nu numai că nu avem de unde 
plăti, der trebue să întrebăm, că spre ce 
scop se cere, și cui plătim noi banii aceia? 
Esistă aevea curte regală maghiară? Tot 
ce cheltuesce regele în Ungaria face 
910JT0 fl. Sub titlul listei civile, Ungaria 
a plătit Austriei cu două sute milidne mai 
mult. Acolo (în Austria) se întrețin din 
lista civilă musee, teatre, ba chiar și tea- 
traliste.... Cum vine regele în Budapesta 
(O voce: Ou trenul!) „Hofmeisteru-ul dă 
circulare, „Hofceremonienamt" se îngrijesce 
de numărul lacheilor, alții de cai, alții de 
vinuri, printre cari, ca se fie ceva și ma
ghiar, se pune câte 1—2 butelii de Tokaj. 
(Thaly! Și aduc și apă din Viena). 
Ovăsul din Viena, paiele din Viena, 
Vine și regele, dă prânduri si baluri, 
er când regele se depărteză, nu rămâne 
în sentimentul public național nici o sim
țire înălțătdre"....

Vorbesce apoi despre conflictul din
tre „națiune" și domnitor din causa lui 
Ludovic Kossuth, și dice intre altele :

....„Istoria maghiară l’ar considera 
imortal (pe Maj. Sa Francisc Iosif), decă 
ar dice: Etă, nu sunt ingrat, nici necava- 
ler, vă iubesc pe voi, și fiind-că vă iubesc, 
în voi și prin voi iubesc pe toți fiii mari 
ai națiunei, fie că au fost, său nu contra 
mea. Pe cel ce-1 stimați voi, și eu îl sti
mez, fiind-că sorgintea puterii mele este 
puterea văstră! — Ce ar dice istoria des
pre d-1 ministru-president, dâcă i-ar spune 
lui Francisc Iosif: Domnul și regele meu, 
nu împedeca lucrul acesta, ci precum soția 
ta a sciut să pună cunună pe catafalcul 
lui Francisc Deak, a cărui memorie e mult 
mai mică decât a lui Kossuth, și tu poți 
dice: acolo este colina de încoronare vis- 
â-vis de palatul din Buda; nu pun piedecl 
ca între cele două mari figuri ale vecului 
trecut, să se pună cel mai mare uriaș.... 
(statua lui Kossuth.)

In ședința de la 8 1. c. s’a continuat 
desbaterea asupra ideranității. Nimic de 
nteres.

O carte interesantă.
O carte interesantă, pdte unică în 

felul ei, a scos de sub tipar profesorul 
piarist din Timișdra Dr. Geza Czirbusz sub 
titlul „Ungaria la începutul vecului XX". 
Noi n’am vădut publicațiunea acesta, însă 

după-cum reiese din primul de la 5 Nov. 
al lui „Budapesti Hirlap", se spun în ea 
lucruri, cari dau de gândit șoviniștilor. 
Foia numită spune, că e o lucrare scienti- 
fică, de care pot usa profesorii, universi
tarii și toți aceia, cari se intereseză de 
stările din Ungaria. Nu-i pdte ierta însă 
autorului, că în „opera lui scientifică a vî- 
rît și politică", desfășurând păreri, cari 
sunt de natură subiectivă.

Se vedem însă ce spune Crirbusz 
și cu ce nu se pdte împăca „B. H.“ ?

Autorul vorbind despre națiunea po
litică și naționalități, pune mai mare greu
tate pe originea de rassă, decât pe națio
nalismul după limbă. Nu cunoscerea limbei, 
ci calitățile de sânge hotărăsc asupra 
aceea, că cutare individ la care grup de 
națiune aparține. Ca să 1 recundscă pe 
cine-va Maghiar, lui Czirbusz nu-i este 
de ajuns, decă respectivul s’a mărturisit Ma
ghiar, după limba maternă, cu ocasia re
censământului, fiind-că acâsta nu arată, 
decât cunoscință de limbă a respectivului 
și aparținerea politică; însă cu tote aces
tea Românul, Armeanul, Jidovul, Germa
nul, Țiganul după particularitatea de rassă 
rămâne ceea-ce s'a născut, și „numai cul
tura îi este maghiară, der sângele, parti
cularitatea de rassă, mersul gândirii, nu 
este maghiar, ori-ce ar dice ilusioniștii 
politici".

Conform acestui adevăr, Czirbusz 
consideră șovinismul maghiar de un para
dox periculos, și-l combate energic. „Ome
nii sunt forte simțitori cu privire la reli
gia și limba lor, se nu-i supărăm în sen
timentele lor delicatei* esclamă autorul, al 
cărui ideal este o Ungarie, în care fie-care 
naționalitate înfloresce cu propria-i cul
tură într’o libertate pacinică și, unitate po
litică. Căci — dice — „omenimea e o 
grădină cu flori, unde miile de națiuni și 
popore sunt florile, ele nu sunt plantațiuni 
de cartofi, unde tdte plantele sunt la fel. 
Se înflorăscă și să se sporescă fie-care după 
firea și modul său de a fi*.

E de prisos a mai releva, că „Bud. 
Hirlap" nu admite odată cu capul așa 
ceva, și contra adevărurilor esprimate de 
Czirbusz pune țese cu totul altele, în spi
rit șovinist. F<5ia archișovinistă dice, că 
tocmai autorul cărții din cestiune e ilu- 
sionist, decă crede, că prin vorbă bună 
și cu cozonac, Maghiarii ar pute să atragă 
naționalitățile agitate de frații lor de sânge 
din străinătate. Apoi îl învită, să privescă, 
ce fac la începutul veacului 20 tdte na
țiunile, cari din elemente diferite vor să 
creeze, cu mijldcele vieții moderne, state 
și națiuni unitare....SOIRILE D1LE1,

— 28 Octomvrie v.

22 funcționari trași în cercetare 
disciplinară. La ordinul ministrului pre
sident și de interne Coloman Szell, 22 
funcționari ai orașului Neoplanta sunt 
trași în cercetare disciplinară, er 4 func
ționari au fost destituiți din post. Acesta 
s’a făcut în urma resultatelor anchetei, 
care a descoperit mari abusuriîn adminis
trarea banilor de dare. Paguba totală e 
de 3 25,736 cor. 62 fii.

Pentru masa studenților români 
din Brașov. D-1 Dr. Zosim Chirtop ad
vocat în Câmpeni, un mărinimos și vechili 
sprijinitor al mesei studenților noștri, apre- 
țiând împrejurările grele cu cari se luptă 
instituțiunea nostră umanitară românâseă 
a mesei studenților din Brașov, pe lângă 
ajutdrele sale anteridre de mai multe sute 
corone, ni-a trimis acum un nou ajutor 
de 100 corone pentru trebuințele anului 
present. — Primescă nobilul donator cele 
mai sincere mulțămite și lumineze exem
plul mărinimos al d-lui pentru imitatori 
cât de numeroși. — Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. române.

Sfințire de școlă. „Unirea" scrie: 
Duminecă în 26 Oct. n. Reverendissimul 
domn Dr. Aug. Bunea, invitat de proto
popul Nicolau Solomon, a sfințit școla cea 
nouă gr.-catolică din Ludoșul de Mureș. 

Mai întâiil domnul canonic a celebrat sf. 
liturgie în biserica cea frumdsă și nu de 
mult zidită, asistat de protopopul și de 
notarul tractului George Florian, paroch 
în Sânger. Gu acestă ocasiune a predicat 
despre evangelia dilei și în legătură cu 
acesta a lăudat zelul și jertfele pentru bi
serică și școlă. După liturgie a sfințit școla 
în presența unui public numeros în care 
&ra — pe lângă preoții Suciu din Căpuș, 
Boeriu din Lechința, Orbean din Iclănzel și 
alții din jur — și representații autorități
lor civile locale. Aci predând școla desti- 
națiunei, a adresat cuvinte potrivite sena
tului școlar, părinților, pruncilor de șcdlă, 
învățătorului, arătându-le cari sunt dato- 
rințele lor față cu școla. învățătorul Vas. 
Morariu cu corul său de elevi a ridicat 
mult frumseța actului, și a sciut aranja o 
adevărată sărbătorire a parochului și pro
topopului N. Solomon, sub a cărui păsto
rire s’au clădit biserica și școla, ambele 
atât de frumos situate pe țărmul Mure
șului într’un loc înalt unde, călătorind pe 
valea acestui rîu, le vedi și le admiri din 
mare depărtare.

Tinerimea universitară română 
din Clușiiî învită la Picnicul, ce se va 
ține Duminecă în 23 Nov. st. n. 1902 în 
sala Redulei orășenesc!. Venitul curat e 
destinat pentru ajutorarea tinerilor lipsiți 
de mijldce. începutul sera la orele 8. 
Prețul de întrare: de personă 3 cor., de 
familie pănă la 3 membrii 6 cor., de la 
3 membrii în sus 8 cor. Comitetul aran- 
giator: Valeriu Ostatea președinte, Antoniu 
Bogdan vice-președinte, loan Nica cassar, 
Basiliu Bașiota controlor, Augustin Rațiu, 
Virgil Muntean, membrii în comitet. Ofer
tele marinirndse sunt a se trimite la adresa 
cassarului (strada Szentlâlek nr. 3) și se 
vor publica.

Propagarea revoluției în armata 
rusesca. Diarul socialist „ Vorwărts* pu
blică o circulară secretă a ministrului de 
răsboifi al Rusiei contra propagandei re
voluționare în armată. In circulară se dice 
între altele: „Indrăsnela revoluționarilor, 
cari fac propagandă în armată a sporit; 
trebue să fim cu băgare de seină". Se spune 
apoi, că un ore-care Alschanski, de familie 
nobilă, soldat într’un regiment de gardă 
din corpul de la Iecaterinoslav, a făcut 
propagandă revoluționară prin discursuri, 
broșuri și proclamații, er alți soldați l’au 
ajutat în acestă întreprindere. După ce se 
mai arată în circulară și alte fapte la fel 
cu acesta, se face observația, că coman
danții n’au sciut nimic de ele, că n’au luat 
în semă așa sforțări ale sectelor secrete. 
Ministrul rdgă pe comandanți să-și dea pă
rerea în privința mijlocelor de-a preveni 
și reprima aceste propagande.

înăbușirea revoluției din Mace
donia- Conform instrucțiunilor date din 
Constantinopol, valiul din Monastir a tri
mes puternice detașamente în regiunea în 
care opereză bandele, în fruntea cărora se 
afla colonelul bulgar lancoff. Autoritățile 
otomane din Macedonia, de altă parte, au 
hotărît se pună la preț capul șefului re
voluționar. Capturarea lui lankoff se con
sideră ca iminentă, dat fiind că țăranii, 
la început în rebeliune, au început să 
depună armele și să serve de călăuză pa
trulelor imperiale.

Cartelul de petrol român. Rafina- 
torii mari de petrol român, anume firmele: 
„Steaua Română" „Societâ anon. des Pe- 
troles Roumains", „Aurora" și Hagianof & 
Câmpeanu, au cădut de acord în privința 
prețului. Cartelul s’a încheiat pe timpul 
de la 1 Sept. 1902 pănă la Maiu 1913 și 
se referă atât la consumația internă cât 
și la esport. Prețul minimal de la fabrică 
va fi de 8 lei suta de chilograme. — 
Consulatul . austro-ungar din Ploiesci ob
servă, că petrolul român pănă acuma n’a 
putut concura în Balcani și Levante cu 
petrolul eftin rusesc. In Germania și An
glia însă exportul petrolului român a 
crescut, așa că de la 1 Ianuarie 1902 pănă 
la 1 Septemvrie numai în Anglia s’au 
esportat 1,955,190 decalitri.
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Esportul de cereale din România. 
Din partea consulatului austro-ungar din 
Constanța se raporteză, că funcționarii 
români de port au observat, că exportorii 
nu fașioneză esact cantitatea de cereale 
de pe vagone, păgubind enorm statul la 
încassările taxei de l'/2%. Ministrul de 
finanțe român a înăsprit acum controla și 
a dat ordin, ca de acum înainte taxele să 
nu se percâpă după fasiunile esportorilor, 
ci pe basa actelor de pe vapore.

Cum „iubesce" Thaly Viena. De
putatul Thaly Kalman este unul din cei 
mai incarnați kossuthiști. Ca se dea c’o 
dovadă mai mult despre acâsta, el a fă
cut în ședința de la 7 Noemvrie a dietei 
ungare următorea declarație : „Mi-ar plăce 
se jăfuiesc Viena, ca să aduc de acolo 
acasă comorile maghiare11. — Curiose 
plăceri.

De la Curtea cu jurați. La 7 și 8 
Noemvrie a. c. s’a pertractat înaintea 
Curții cu jurați, de la Tribunalul din Brașov 
acusa susținută contra lui Nicolae Staicu 
Ticanu și Aron loan Cojanu din comuna 
Rucăr (România), cari au fost estradați de 
tribunalul din Câmpulung, bănuiți ca 
făptuitori ai jafului săvârșit în noptea de 
26 Iulie 1901 la casa primarului comunal 
din comuna Porta-Bran Miron Tătoiu, și 
ai jefuirei săvârșite în noptea de 22 Maiu 
1901 la casa lui Nicolae Staicu Runceanu 
■din Măgură. La 8 Noemvrie, la orele 5 p. 
m., după o pertractare de două dile s’a 
pronunțat verdictul juraților prin care acu- 
sații unanim au fost declarați de nevino- 
vați și au fost puși pe picior liber. Curtea 
a fost constituită din 12 jurați, âr tribu
nalul din președintele Weer Gyorgy, ju
decătorii Abraham Istvan și Cszăszâr Bela, 
grefier Bardocz Arpad; ca tălmaciu a 
funcționat d-1 Dr. Eugeniu Mețianu ; acusa 
a fost susținută de sub-procurorul Dr. Knorr 
Ferencz, er apărarea a fost făcută de ad
vocatul Dr. N. Mănoiu.

De ale pressei germane din 
Ungaria.

Dintre redactorii germani urmăriți în 
timpul din urmă de procurori, judecători 
de instrucție și poliție, Artur Korn din 
Chichinda este cel mai norocos, căci se 
bucură de libertate deplină în Elveția, 
unde s’a refugiat și unde, după cum ce
tim în foile streine, ține conferințe pu
blice asupra situației Germanilor din Un
garia. Al doilea, Hermann Schroff de la 
„Kr. Ztg.11, care fusese luat cu nepusă 
masă din Brașov, se află în prevenție la 
T,-Mureșului, er soția sa și o copiliță, ră
mase pe drumuri, jelesc pe părintele lor 
absent și se gândesc în ce chip șă-și asi
gure viitorul, după-ce cel ce le câștiga 
pânea fii luat din mijlocul lor, așa pe ne
așteptate. Al treilea este Alvin Cramer 
de la „D. T. f. U.“, care nu de mult fu
sese transportat din temnița din Timișora 
în închisdrea de stat din Seghedin. Asu
pra acestui din urmă circulă în foile ma
ghiare următorul articol caracteristic pen
tru lealitatea adversarilor:

Agitatorul Alvin Cramer. Intr’o dimi- 
neță se răspândi în închisdrea de stat din 
Seghedin o veste îngrozitore. Sergentul 
păzitor ne raportă iritat :

— Astădi vine un dspe mare. Un agi
tator primejdios! II chiemă Alvin Cramer. 
D-1 director mi-a ordonat să-l pun într’o 
•secție proprie și să-l supraveghez ri
guros.

Pe arestanți îi cuprinse o agitație 
mare. Numele lui Alvin Cramer e cunos- 
•cut în tdtă țera. D arele scriu adevărate 
romane sensaționale despre ura lui turbată 
■contra Maghiarilor.

Noi ne băteam capul acum asupra 
■modului, cum să-l primim.

.„Eu am se-i trag o palmă“, dise un 
Săcuiii, care de 8 luni ședea la gros con
damnat din causa unui duel.

Și discutam și combinam între noi, 
bre ce înfățișare va fi având? O să fie 
vr’un uriaș, ori vr’un om de statură mică? 

Intr’un punct eram cu toții de acord, că 
trebue se fie un monstru detestabil!

Așteptam să vie. O să-i dăm lui. 
Grijania Niamțului 1 Ne-am înarmat în ond- 
rea lui, se înțelege cu arme, de cari se 
găsesc în închisdre.

De-odată sună. Sergentul-păzitor des
chise porta. Noi ne îngrămădirăm la fe- 
restri, să vedem pe marele maghiarofag.

Pdrta se deschise și întră un domn 
blond cu înfățișare blândă, având în mână 
un geamantan.

Săcuiul dise:
— Uite, ce pârlit! No, ăstuia n’am să-i 

dau palma făgăduită, mă tem, se nu moră 
de ea.

„Agitatorul11 întră în celula sa și 
nu-1 mai văzurăm, decât la plimbare. Noi 
ședeam în curte și ghîciam, ore va în- 
drăsni se âsă. Săcuiul dise:

„Mă tem, că totuși am să-i dau o 
palmă, decă va vorbi nemțesce cu mine."

In fine eși și el. Se uita descuragiat 
împrejur, în sfîrșit însă se apropiă de noi 
cu pași timidi și nesiguri. Se vedea pe 
el, că ar vre se vină, dâr nu prea îndrăs- 
nesce. Când sosi la noi, își luă pălăria din 
cap și dise pe nemțesce: „Bitte um Ent- 
schuldigug! Bin so frei, mich vorzustellen : 
Ich bin Cramer Alvin". (Scusați, mă rog, 
îmi iau voie a mă presenta. Eu sunt Alvin 
Cramer). Timid și dre-cum spăriat de pro- 
priele sale vorbe, își învîrtia pălăria în 
mână. Era o tăcere mormântală, pănă ce 
luă cuvîntul Săcuiul, dicând încet:

„No, poftim, pentru aceea poți să 
ședi și d-ta, este loc de ajuns pe priciu.11 

îj!
Autorul rîndurilor de mai sus este 

un colaborator de la „Pești Naplo11 și se 
numesce Nagy (Gross?) Endre.

Sibiiu? 5 Noemvrie a. c.
(Coresp. particulară.)

Concertul Vladaia-Savu. Dăm na de 
Vladaia, primadonă de la opera din Bu- 
curesci, în turneul d-sale cu multe coti
turi, a nimerit și în orașul nostru, însoțită 
de d-1 Savu, artist dramatic. (D-1 Savu, 
modest cum e, nu ne spune la ce teatru 
e „artist dramatic!11) Sosirea d-nei Vladaia 
în societatea nostră n’a fost întâmpinată 
tocmai cu însuflețirea de odinioră.

La ce am nega-o, — nouă Sibienilor 
ni-a mai fost dat în anii din urmă să fim 
amusați de artiști călători din România. 
(Cine nu-și aduce aminte de tenorul Va- 
siliu și artistul Pagano?!) Și deore-ce des
pre „prestațiunile" d-lor încă au sosit 
aici unele raporte, — nu de diare, — pu
țin favorabile, natural, că au fost primiți 
cu tdtă reservă. Și cu tote că, sosind aici, 
au cercat totul ca să împrăscie prejudi
ciile societății, nu li-a succes.

Decă la aceste vom mai adauge, că 
numai acum s’au terminat festivitățile 
„Esposiției" și că Vineri va fi concertul 
monstru al Reuniunei ndstre, ușor vom în
țelege pustiul din sala de la „Unicum11. 
Și acum câte-va reflexii asupra concertu
lui însu-și. Debutul d-nei de Vladaia mi-a 
făcut impresia unui asfințit de sore, seu 
a unui trandafir atins de bruma tomnei. 
Ultimele raze, ce sorele aruncă de după 
muchia unui deal, au și ele farmecul lor, 
der ce folos, că sunt lipsite de căldura 
dătătdre de vieță. D-na Vladaia ni-a do
vedit, că are școiă escelentă. are și voce 
destul de simpatică, și decă la aceste vom 
mai adauge mimica scenicăl — pe care 
d-na Vladaia o pricepe de minune, — 
prestațiunile d-sale ar fi succese. D-na de 
Vladaia însă, primadona de la opera din 
Bucuresci, nu mai păte cuceri. Vocea 
d-sale în registrele mai înalte își perde 
timbrul natural, tonurile sunt prea ascu
țite și genante chiar. Tonurile de mezzo- 
sopran și alt sunt plăcute, der prâ slabe. 
Și așa d-na de Vladaia nu te mai pdte 
răpi în lumea emoțiunilor sufletesc!, unde 
arta stăpânesce totul.

Noi, cari n’am avut fericirea s'o au- 
dim debutând pe acele vremuri, când în
juga tinerimea la carul d-sale de triumf, 
trebue s’o judecăm după prestațiunile pre- 
sente. Apoi și programul e prea „clasic* 
și străin pentru publicul nostru! Să nu fie 
cu supărare, der c’un program din care 9 
puncte 7 sunt străine, ce a căutat d-na 
Vladaia de pildă în Zlatna? Ori ce s’ar 
dice, nouă ne plac cântecele românesc!, 
arta națională.

Domnul Savu? E cel puțin riscat a 
1 aduce atributul da „artist dramatic11 în le

gătură cu numele d-sale! Nici sentiment, 
nici modulațiune în voce, nici interpretare 
corectă, nici gesticulațiuni nimerite, nici 
espresiune în față, absolut nimic din atri- 
buțiunile concepțiunei de „artist". Admi
rabila creațiune a lui Eminescu, „Lupta 
de la Rovine11, era să n’o mai cundscem 
sub mânuirea d-lui Savu. Er în piesele 
comice, — aci e d-1 Savu acasă, — e mai 
mult caraghios, decât comic. D-sa nu atinge 
nici nivoul unui diletant. Ddmna Vladaia 
ar face bine, decă în escursiunile d-sale 
artistice, l’ar lăsa pe d-1 Savu acasă să-și 
vadă de meseria d-sale, dâcă are vre-o 
meserie. Concursul d-șdrei Olivia de Bar- 
dossy a fost de totă lauda.

Spuneverde.

înarmarea Rusiei.
Rusia urmăresce metodic transfor

mare unei părți din trupele sale de re- 
servă, în armată activa. Deja brigadele de 
infanterie, de reservă, 50, 51, 52, 53, 55, 
56,60și 62 s’au încorporat în diferite circum
scripții ale armatei active. Brigadele 46, 47, 
48 și 50 au fost sporite de acum, în timp de 
pace, la 4 regimente cu câte 2 batalidne. 
Pănă în vara viitdre 12 brigade vor ră
mâne numai cu câte 2| regimente de câte 
2 batalidne cu câte 5 compănii; dâr în 
curând batai.onele vor număra câte 6 
compănii. Brigada 49 va fi sporită cu regi
mentul 5 din a 38-a divisiune de infante
rie de linie, numit regimentnl Kovel și 
care n’avea număr pănă acuma.

Brigada 49-a cuprinde 4 regimente 
nouă, 193 Oowel; 194 Mostislaw; 195 Du- 
bus și 196 Saslawa. Țarul a trimis stin
darde nouă acestor regimente. In felul 
acesta brigada 49 ’șî are asigurată ființa 
sa separată și independentă, adecă nu va 
mai fi confundată,în timp de mobilisare, cu 
brigada a 50-a.

Regimentul de gardă, în reservă, 
care cu regimentele 198 și 200 forma a 
50-a brigadă, s’a încorporat în brigada de 
reservă a gardei, ce se compune din patru 
regimente cu câte 2 batalione și trei ba
terii.

Contingentul de recrutare pe anul 
curent e de 318,645, adecă cu 10,000 
dmeni mai mare.

Literatură.
„Din largul lumii*, Note din călă

torie, de Radu D. Rosetti. Constanța. Edi
tura Tipografiei Frații Grigoriu 1903. Un 
volum elegant ilustrat 8° mic de aprope 
300 pagini. Numele autorului este destul 
de cunoscut, mai ales din poesiile ce le-a 
dat publicității (Poesii, Foi de tomnă, Epi
grame, Cartea dragostei, Din inimă, Sincere 
Duidse, Valuri, Cele din urmă), a publicat 
însă și în prosă câte-va volume (Prosă, 
Anecdote militare, Robinson Crusoe,; tra
ducere), precum și teatru (Steaua, după 
Richepin, Pățania lui Dimitrache, O lecție, 
Păcate).

A apărut „Almanachul* societății 
„Peiru Maior* Budapesta 1901 c« uu con
ținut bog-t și ilustrat. Format 8° ou 144 
du gini. Prețul 4 corone. Se află de v-bicțare 
la Tiimgrafia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bau! porto.

NECROLOG. La 5 Noemvrie a în
cetat din viață în Copand Emilia Cati- 
naș n. Pătăceanu în al 25 lea an al vieții 
și al 6-lea an al fericitei sale căsătorii. A 
fost îumorinentată la 8 Noemvrie în Tur- 
da-veche.

ULTIME SC1R1.
Bucuresci, 10 Noemvrie. Regele 

Carol a. sosit aseră dela Sinaia, în 
capitală. Acji s’a ținut consiliu de 
miniștrii sub presidența regelui. 
Marți dimineța regele dimpreună cu 
miniștrii, cari îl însoțesc și ca în- 
trâga suită militară va pleca în Bul
garia și va sosi în Rusciuc cam pe 
la ora 1 după amecțl.

Bucuresci, 9 Noemvrie. Iubileul 
de 50 de anî al societății germane 

de cântări „Liedertafel11 s’a serbat 
eri și ac}I cu mare solemnitate. Erau 
de față numerose reuniuni de cân
tări din streinătate. S’au esprimat 
respectudse omagii pentru regele 
Carol, împăratul Wilhelm și împera- 
tul-rege Francisc Iosif.

Londra, 9 Noemvrie. împăratul 
Wilhem a sosit eri diminăță la drele 
8 cu yachtul Hohenzollern în Port- 
Victoria. Primirea oficială n’a fost 
în Port Viktoria. La orele 10 împă
ratul a debarcat și a mers cu tren 
special la Shorncliffe, ca să inspec
teze regimentul First-Royal de dra
gon!, al cărui șef este. Aici i-a eșit 
spre întimpinare generalul Roberts 
și generalul Wood. împăratul Wil
helm, după ce a inspectat regimen
tul, a rostit un discurs, pe care l’a 
terminat strigând de trei ori hurrah! 
la adresa regelui englez.

Diverse.
Copilul cel mai mic din lume. 

Cel mai mic copil care a venit pe lume 
până acum a murit dilele trecute Ia New- 
York într’un spital numit Post Graduate 
Hospital. Tatăl lui îl dusese la Bellevue 
Hospital într’un săcșor pe fundul căruia 
pusese bumbac, ca să nu-i răcescă odorul. 
Doctorul Fohrenback a fost cel dintâiu 
care a vădut pe acest copil și a chemat 
îndată toți medicii și infirmierii spitalului 
care au declarat, că n’au vădut nici odată 
un așa copil mic trăind. Capul micului 
copil nu era mai mare ca un ou de găină 
er corpul, care era forte conformat era 
de o lungime de 14 degete. Degetele nu 
erau mai grose, ca nisce bețe de chibri
turi. Micul fenomen fu transportat puțin 
mai târdiu la spitalul Post Graduate, din 
New York unde a fost pus într’o cutie 
de sticlă încălzită pentru ca să fie păzit 
de răcelă. Cu tote aceste îngrijiri el su
combă nu mult după ce fu adus la New- 
York.

Sosiți in Brașov.
Pe cjiua de 8 Noemvrie.

Europa.- Hosp, negustor de lemne, Ober- 
dorf; Gaspar, profesor, K. Vasârhely; Fernau, co
merciant, Lanî voiajor, Aldenhoven, funcționar de 
bancă, Viena; D-na Farkas, Pesta.

Bucuresci.- Feigel, Bratter, voiagiorl, 
Viena ; Davidovits. idem, Pesta.

Grand: Steinberg, comerciant, Azuga; 
Fuchs, voiagior, Viena,

, ALBINA.” institut de credit și de economii 
Filiala Btrașov.

Conspectul operațiunilor în luna Iul Oct. 1902.
Intrate:

Numărar ou 1 Oct. 1902 • cor. 36,792-81
Depuneri spre fructificare Ti 193,42335
Cambii rescumpărate n 404,935-76
Conturi curente . . . . 71 44,202-82
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 71 38,816-50
împrumuturi pe producte . 7? 1,300-—
Monetă............................. n 3,741-61
Comision*, cupone și efecte rt 58,689 16
Bănci........................................ n 98,10236
Interese și provisiunl . . 71 29.306-83
Diverse............................. 1» 25,825-71

cor. 935,136-91
E ș i t e :

148,293-60Depuneri spre fructificare . cor.
Cambii escomptate . . 71 425,817-05
Cont.o curent.................... 77 95,630-84
Imprumnturl pe efecte și alte

îmorumuturl . . . . . 71 36,954- —
M onetă............................. 7) 8,639-10
O.imifiut'I, cupone și efecte 7) 55,766-79
Interese și provisiunl . . 71 1,703-08
Snese și salare . . . yi 5,798-08
bănci . ...... rt 59,855-26
Diverse..................... . . 71 60,546-89
.'fumărar cu 31 Oct. 1902 n 36,132-22

cor. 935,136-91

N P. Petrescu m. p. C. Aiser m. p
dirigent. cassar

Iosif Oncio'fl m. p
f. n'ul'il

Proprietar: Dr. Aurel JHureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Novembre n. 1902

Renta ung. de aur 4°/0................... 120 30
Renta de corone ung. 4°/0 ... V 7,60
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 90.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. 97.35 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonurî rurale ungare 4% .... 202 25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.—
Impr. ung. cu premii......................101.05
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.75 
Renta de argint austr......................... 120.60
Renta de hârtie austr......................... 100.15
Renta de aur austr................................91.65
LosurI din 1860.................................. 150 25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 703.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 668.— 
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane .... 11695
London vista.................................. 239.20
Paris vista.............................................95.15
Rente austr. 4% de corone . .95 15'/2
Note italiene ..................................—.—

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 M 18.88
Napoleond’orL w 19.04 19.07
Galbeni 11.20 n 10.30
Ruble Rusesc! T 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —.—

Bnrsa de mărfuri din Budapesta.
din 7 Nov. 1902

Cursul leșurilor private
din 7 Nov. 1902.

ournp. ude

Basilica.................................... 18.70 19.70
Credi .................................... 428.— 432 —
Clary 40 fl. m........................... 208.— 209—
Navig pe Dunăre.................... —
Insbruck ..................... 88.50 91 —
Krakau ............................... 77 — 80.F0
Laibach.................................... 75 — 79 —
Buda......................................... 194.- 202—
Pa fty . ............................... 182. 187.—
Crucea roșie austriacă . . 51.65 15 75

n n ung......................... 27.— 28 -
., „ ital. ....

Rudo.f ........
27.25 28.25
72 — 76.—

Seim......................................... 24b— 249 —
Salzburg.................................... 77— 80 —
St. Getiois .......................... 245 — 248.
Stauislau ......................... 78.— 8i —
Trient'ne 4,/2"/n 1G0 ni. c. . 230- 250 —

4% 50.................... 43 25 45.25
Waldstein............................... t 9— 71.--

„ de 10 franci . . . 1’4 — 36 -
Banca h. ung. 4"/„ .... —.—

S ă m i n J e
Cuali- 
tfttea 
per 

Hect.

Frețul per
100 chilogTftinf*

dela păna la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.65 7 85
Grâu dela Tisa .... 80 7.60 7 80
Grâu de Pesta 80 7.65 7.80
Grâu de Alba reyală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska . . 80 — .—
Grâu unguresc de nord . 1-0 .—
Grâu românesc .... 80 .— —

Cuali-
Semințe vochi 

ori nouă 8 o i a l tatea 
per

Hect.

Prețul pei
IOC chilograme

dela pană in
Săcara . . .0- 72 6.50 6.65
Orz. . . . nutrey. . «0—62 6.30 6 50
Orz. de rachiu 62- 64 5.50 5.70
Orz. . . , de bere . 64—66 5 30 5 50
0v6s . .
Cucuruz . . bătiățân . 75 .—
Cucuruz . alt soiu . 7 ti

5.50 5.80
Cucuruz . . 71 71
Hirișcă . .

Producte div. Soiul C u r s u j

dela pan n
^ăm. de trifoiu Luțernă ungur. 0 56— 62—

„ transilvană ll —.— —.—
r „ bănățenii, d 

a7) „ roșiă 58— 63-
□lei de rapiță rafinat duplu 0 fl — —
Ulei de in . Tj ■ —.— —.
Dnsdre de porc dela Pesta 0 63— 65—

71 71 dela țeră . ©
Slănină sventată . a * rd 64— 64 f 0
Prune .... din Bosnia • • 0 i 1 — 11 15

Lictar .... Slavon si Se rbia
0d _ 4__ l

din Serbia în s. h —. — —.—

Nuci . . . ■ slavon nou ft ——

Gogoși. . . • serbesc •
din Ungaria d77 K

Miere . ... ungurescl. © —.— —

serbesc! .— —. -
Ceră .... brut —.— —
Spirt . . Drojdiuțe de s. —

fi tacș,
precum și țpâsw de casa se capătă în fie
care cp prospetă în Siutăria © ® ® 

WILHELM SCHMIDTS
3 Strada ațeă nr. 3, și în Str. Herscher nr. G. 

La ESPOSIȚIA SPECIALĂ din LONDRA în 1902 premiat cu medalia de aur.
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Loteria a XIIII-a reg. ung: de stat
pentru scopuri de 'binefacere,

al cărei venit curat în urma prea Înaltei decisiunl a .Majestățil Sale c. și reg. apost. 
se va folosi pentru următorele scopuri de binefacere în 11 părți egale: 1) pentru 
fondul ce se va crea pentru văduvele și orfanii amploiaților de stat fără mijloce, 
2) Spitalul Rudolf din Kezdi-Vasarhely, 3i Reuniunea generală a femeilor ung., 4) 
Reuniunea Frobel din Budapesta. 5) Reuniunea Maria Dorothea din Budapesta. 6) 
Asilul de copil din Budapesta. 7) Meusa academica Croată. 8) Reuniunea Stefania 
a spitalului de copil din Budapesta. 9) Reuniunea general^ a diurniștilor. 10) Reu
niunea Policlinică diu Budapesta. 11) Congregația Maria din Budapesta.

Câștigurile ficsate în uumăr de 7691, după planul loteriei sunt de 
corone și anume:

1. câștig principal 150,000 Cor 2 câștiguri ii 5,000 Cor. 50 câștigul- â 100 Cor.
1 !) !, 50,000 „ il 2,000 „ ioo „ â 50 „
1 „ „ 20,000 w 10 „ â 7,000 „ 1000 „ â 20 „
1 n „ 10,000 „ 20 ă 500 „ 6500 „ â 10 „
Tragerea urmeză fără amânare iea i>ecen»svric ilSOfc în Budapesta.

—UN LOS COSTĂ 4 CORONE. ------
Jii^' LosurI se capătă la Direcția loterie’ r. ung. în Budapesta, (IX, Csepelrakpart 
edificiul vamal), la tote oficiile poștale, de contribuție și vamă, de sare, stațiuni ale 
căilor ferate, traficl și zarafii și la tote colecturile de loterie.

Budapesta, în 1 Iulie 1992.
i—o.(73i)______ _ __________ _____  Direcția reg. ung, de loterie. _Jj

600 1902“““• Arveresi hirietmeny.
Alulirt birOsâgi vegrehajto az 1881. evi LX t -cz. 102. § sa hrtel- 

niebeu ezennel kâzhiri’6 teszi, bogy a zernesti kir jârâsuirbsâg 1902. 
6vi Sp. 179/4 sz. v6gzese kovetkeztebeu Dr. Lemânyi Jenb brassoi iigy- 
v6d Alta] k6pviselt Tercin Jozsef 6a Mâna pesterai lakosok javâra Ger- 
bacea George es Mâria n agurai lakosok ellen 592 kor.—fii. s jâr. < re- 
j6ig 19 >2 evi Szept. ho 13 ân foganatositott kielegitesi vegrehajtâs ut- 
jln lefoglalt 6a 1360 kor. 24 fillre becaiilt kovetkezo ingâsăg k u. m.: 1 
borju, sz6ua, butorok stb. nyilvanos ârverâaen eladatuok.

Mely ârverâsnek a zernesti kir. jbirosâg 1902 ik 6vi V 307/3 sz. 
vegzese folytân 592 kor. — Bl. tokekoveteBs, ennek 1900 evi julius ho 
7. napjâtol jâio 8°/0 katnatai, 6s eddig osszesen 205 kor. 40 fillâibeu 
biroilag mâr megâllanitott koltsegek erejeig Mag irân Gerbaeea George 
hâzâbau b-endo e zkoJfsâie 1902 evi November ho 25 ik napjânak delu- 
tâni 2 or?ja hatâridfiiil kitiizetik 6a ahhoz a venm szândekozok ezennel 
<>ly megj-gy 6ssel hivatnak meg. hogy az ^rintett iugosâgok a>- 1881 
dvi LX. trv.-cz/; 107. 6s 108 §§ ai ârtelmâben k6azp6nzfizetes mullett a 
logtobbet igvrbnek sziiksâg esetâu becsâron aiul îs el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendb ingos^gokat mâsok is le es felulfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogot nvertek volna ezen ât veres az 1881 
6vi LX. t.-cz. 120. § ertelmeben ezek javâra is eh endeltetik.

Kelt Zer nes ten, 1902 6vi november ho 2 ik napjân.

Huszâr Vilmos,
1—1.(741) kir. bir. vegrehajtb.
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Gerltu seu ciieia
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Săpunul cel mai bun și cu spor ?

de aceea cel mai ieftin. £
Se capelă pretutensSem S
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■gHF „Gazeta Transilvaniei “ numerul cu ă 10 fii. se vinde 

la librăria Nic. I. Ciurcu și la £remias Nepoții. 'W3
Tipgiafia A. Mureșianu, Brașov.


