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Cabinetul Koerber și Cehi*.
Pentru ministeriul austriac Koer- 

ber au sosit cjile grele, cari vor de
cide asupra sortii sale. In mijlocul 
încurcăturilor celor mari interiore, a 
antagonismului și a divergențelor 
atât de pronunțate dintre partide și 
naționalități, nu se pote c}ice că pri
mul ministru Dr. Koerber n’a dove
dit multă dibăcie, în a-se ține dim
preună cu ministeriul seu la supra
față, reușindu-i a mulcomi aci pe 
Cehi, aci pe Germani, aci pe Poloni 
etc. cu câte-o concesiune seu pro
misiune. Ba în vre-o doue rânduri 
șeful guvernului a încercat a face 
pressiune în favorul politicei sale 
chiar prin amenințări.

A ajuns înse, cum se vede, Dr. 
Koerber la punctul fatal, când tre- 
bue se-șl c|ică, că tote silințele de a 
afla un modus vivendi între politica 
sa și postulatele naționale ale Cehi
lor și Germanilor au fost zadarnice. 
Cu mesuri de jumătate se putea pre- 
vedâ, că nu va împăca nici pe unii 
nici pe alții. A umblat a mulcomi 
spiritele agitate imțiând cunoscutele 
conferențe de înțelegere. Chiar și ac}l 
Dr. Koerber e gata a continua în
cercările sale de împăcare pe acesta 
cale.

Oposițiunea cehică din parla
ment înse, nu mai e dispusă a spri
jini planuri de acestea ale d-lui 
Koerber, ci pune alternativa: aut- 
aut. Ori guvernul va amâna Reichs- 
rathul și în timpul acesta se va 
sili din tăte puterile a face tot po
sibilul ca postulatele naționale ce- 
hice să fie satisfăcute, ori la din 
contră deputății cehi din parlament 
vor face cea mai estremă obstruc- 
țiune, silind pe ministeriu a disolva 
parlamentul seu a-se retrage.

Se 4ice. că unul din conducă
torii partidei poporale catolice, Dr. 
Kathrein, a propus sistarea ședin
țelor parlamentului și conchemarea 
unei nouă conferențe de înțelegere 
ceho-germane. Cehii răspund, că re- 
presentanții lor numai atunci ar 

pută lua parte la o ast-fel de con- 
ferență, decă s’ar amâna parlamen
tul și decă tot-odată guvernul și-ar 
retrage cu totul proiectul său privi
tor la regularea dreptului limbelor. Se 
găsesc totuși mulți și între Cehi, cari 
consideră propunerea lui Kathrein 
ca un sfat fbrie serios, care ar tre
bui să fie luat în considerare.

De altă parte se vorbesce mult 
de-o coalițiune, ce va aduce cu sine 
căderea guvernului Koerber și for
marea unui ministeriu de coalițiune, 
care va iniția, chiar o schimbare de 
sistem. Acesta coalițiune se înțelege 
așa, că alături de Cehi să ia parte 
la ea și Germani, îndeosebi cei ce 
aparțin partidei poporale catolice. 
Acesta combinațiune pare însă a 
ave puțin temeiu.

Ideei unui ministeriu de coalițiune 
să-i fi dat nascere acel pasagiu al 
vorbirei deputatului și conducăto
rului ceh Kramarz, în care acesta, 
a c|iS) că, decă ministeriul Koerber 
nu se va pute avânta la o faptă 
energică în sensul postulatelor ce- 
hice, „atunci va veni un alt minis
teriu, care va avâ curagiul de a face 
acesta“. Acest alt ministeriu se crede 
a fi amintitul ministeriu de coali
țiune.

Foile germane declară din par- 
te-le, că este o curată ilusiune a 
crede, că în împrejurările actuale Ger
manii ar pute să rnârgă împreună 
cu Cehii ca să formeze o coalițiune 
împreună.

Pe când se fac aceste planuri 
și se pregătesce o schimbare decisivă, 
situațiunea parlamentară se caracte- 
risâză prin obstrucțiunea Cehilor ti
neri. Aceștia fac mereu propuneri de 
urgență pentru-ca să împiedece dis- 
cusiunea camerei asupra provisoru- 
lui budgetar. Pană acuma au înain
tat 44 asemeni propuneri de urgență. 
Scopul cel mai apropiat este, cum 
am cțis, răsturnarea cabinetului Koer
ber. Cehii mai dau să se cunbscă 
că ei ar fi gata a vota legea recru
ților, dăr nu acestui ministeriu, ci 
unui nou cabinet.

Va și succede obstrucțiunei ce- 
hice de a sili guvernul Koerber să 
se retragă, căci acesta mai are nu
mai câteva săptămâni timp pentru 
a face să se resolve prin votul ca
merei legea de recrutare și provi- 
soriul budgetar. Și unde rămâne 
încă cestiunea pactului?

Isbucnirea crisei e deci forte 
apropiată. Pe <j'ua de eri se aștepta 
o declarațiune a lui Koerber relativ 
la cestiunea dreptului limbelor. Decă 
nu va fi mulțămitore acestă decla
rațiune pentru Cehi, ei vor combate 
guvernul cu cea mai aspră obstruc- 
țiune.

Numai câte-va cjile ne despart 
așa-der de momentul, care va decide 
asupra sârtei cabinetului Koerber și 
pote și asupra sortei dualismului.

Proiectul militar. Comisiunea pen
tru armată a camerei ungare a început 
alaltăeri desbaterea asupra noului proiect 
militar, prin care contingentul de recruți 
se urcă cu 150,000, respective 15,000 
dmeni. Oposiția a combătut energic pro
iectul și s’au autjit voci, cari au pretins, 
că decă guvernul vră să reușescă cu acest 
proiect, atunci se reducă serviciul activ 
la 2 ani. Ministrul Fejervary a (fis, că 
monarcliia s’ar vede silită a renunța la 
posiția sa de mare putere, dăcă n’ar în
mulți armata, er acesta Ungaria are să o 
regrete. Urcarea contingentului recruților 
se cere de-ocamdată numai pentru un an. 
Guvernul nu e străin de ideia întrodu- 
cerei serviciului activ de 2 ani, însă sub 
condiția de a se da reformei tdte posi
bilitățile. — Desbaterea urmeză.

Ministrul de culte Wlassics și 
școlele săsesci.

„Siebenburgisch Deutsches Tagblatt" 
din Sibiiu publică nisce enunciațiuni au
tentice, pe cari dice, că ministrul Wlas
sics le-a făcut înaintea a doi deputațî sași 
despre impresiile sale câștigate cu oca- 
siunea inspecțiilor din Brașov și Sibiiu.

In <Jiua de 4 Noemvrie, scrie „S. D. 
T.“, ministrul Wlassics a abordat în cu
loarele camerei pe deputății sași Emil de 

Trauschenfels și Ernst Hintz cu vorbele, 
că „vine din țâra Bârsei și din țâra ve
che". Acesta fu introducerea la o con
versație intimă, mai lungă, pe care însuși 
ministrul a inițiat’o în modul cel mai afa
bil. Deja de la început a declarat minis
trul, că mișcarea „pangermană" între Sași 
nu pote să fie așa periculăsă. Atâtea sute 
de chilometri de Germania, și în împre
jurările pe cari însuși le-a observat, nu 
pdte decât să fie ridicol a vorbi de așa 
ceva. Peste tot enunciațiunile ministrului 
aveau un caracter, încât se putea vede, 
că cu ocasiunea jinspecției sale a primit 
cele mai bune impresii, cari vor contra
balansa acusațiunile colportate pe soco- 
tăla Sașilor.

Satele din țera Bârsei mai ales, i-au 
făcut o impresie imposantă. In legătură 
cu acăsta, ministrul face câteva observații, 
cari pentru noi Sașii sunt amare,Unsă din 
păcate, prea adevărate. Ministrul a repro
dus ceea-ce spunea un Român, că îi sunt 
mai dragi colibele conaționalilor săi, fiind
că pe dinaintea lor să văd cete de copii, 
pe când pe lângă casele frumdse săsesci 
se vede desolația. Mai departe aminti mi
nistrul ceea ce a au<jit de la o fată din 
scota civilă română din Sibiiu. In acea 
șcălă a întrebat pe o elevă, ce plătesc 
părinții pentru întreținerea ei? Răspunsul: 
5 cordne pe lună — căci mâncarea i-se 
aduce de acasă, a pus în uimire pe mi
nistru și a adăogat observația, din păcate 
prea adevărată, că situația Sașilor, față 
cu lipsa de exigențe a Românilor, este din 
cale afară grea.

In ceea-ce privesce instrucția în 
limba maghiară, ministrul s’a arătat în 
general nemulțumit și a accentuat, că va 
da zor, ca să se obțină în viitor resultate 
mai bune.

In general foia germană își esprimă 
bucuria asupra celor spuse de ministrul 
instrucțiunei publice.

Din parte-ne însă nu putem să nu 
relevăm tactica, practicată de altmintrelea 
și de un fost antecesor al său August 
Trefort, care nici un prilej nu lăsa neuti- 
lisat, în care să nu sperie pe Sași cu „peri
colul", ce i-ar amenința din partea Ro
mânilor.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Curiosități teatrale.
După V. Fournel

Moliăre juca odată rolul lui Sancho 
din Don Quichotte. Călare pe un măgar 
aștepta între culise momentul de-a întră 
în scenă, când dobitocul încăpăținat, cum 
sunt, toți cei de soiul lui, și setos de a-se 
arăta, își puse cu tot dinadinsul în cap 
să înainteze, fără să i-se fi dat semnalul... 
Moliăre se încercă să-l reție, dâr de găba 
dobitocul se încăpățineză tot mai mult 
în ciuda frîului și a bătăii ; își scotea ca
pul și er și-l retrăgea. Totă sala putu să 
observe pe bietul autor al Misanthropu- 
lui luptându-se cu îndărătnicul măgariu.

In sfîrșit, învins, se vădii nevoit să 
se agațe de nisce culise și să lase să-i 
trăcă printre picidre îndrăcitul înbufnat, 
care mulțumit de triumful său, se repetji 
în scenă și începu să strige de bucurie.

*

Baron, un actor, s’apucase la 65 de 
ani se jdee rolul tînărului Misael din „Les 
Machabees" și nu se mai putu ridica de la 
picidrele Salmoniei, unde trebuise să în
genuncheze. Tot așa păți cu rolul lui Ro
drigo din „Cid“, când rămase multă vreme 
la picidrele Chimenei, pănă când trebuiră 
să vie doi servitori ai teatrului, să-l ri
dice de subsuori.

*
Mistress Hamilton era așa de grea, 

încât doi valeți ai teatrului cu mare trudă 
puteau să ridice fotelul unde dânsa că- 
duse, ca să mdră în rolul Aspasiei de 
Tamerlan. Vecjend acesta mdrta îndură- 
tdre, le șopti să lase fotelul pe loc, se ri
dică singură și după-ce făcu o grațidsă 
reverență cătră public, eși singură din 
scenă.

1 *
Un actor, în rolul lui Harpagon 

din „Avarul" lui Moliăre, se împiedecă în 
scenă cu casseta și strigă: „hoții, hoții!" 
Avîi însă presența de spirit să-și continue 
rolul de jos ca un om sdrobit de dispe

rare. Acestă cădere n’a trecut dre la tra- 
dițiune? Pănă 'n <fiua de astăcji se jdcă 
tot așa aeăstă parte a rolului.

Sunt multe jocuri de scenă în tea
tru, datorite numai și numai întemplărei.

Lui Baron i-se desfăcuse odată jar
tiera pe când juca în Contele d’Essex; 
cum nu se afla în scenă decât cu trădă
torul Cecil, care putea fi tratat de la înăl
țime, el profită să-și încopcie jartiera vor- 
bindu-i cu o atitudine disprețuitdre; de 
atunci mulțî actori au încercat să imite 
jocul lui Baron din acel moment al piesei.

*
D-șora Duclos, jucând pe Camilla 

din „Horace", cădii din întâmplare în scena 
ce urmdză inprecațiunilor. Beaubourg, 
care făcea 'pe Horace, își scdse pălăria, 
și ca un adevărat cavaler frances îi în
tinse mâna, ajut.ându-i să se ridice. Apoi 
redevenind imediat roman, o pumnală în
tre culise.

*
Așa numitul lapsus linguae, la ac

tori formeză un capitol cât se pdte de 
plăcut în istoria teatrului.

Principesa palatină relevăză anec
dota următore, care datăză de la 16 Iunie 
1719. La Dunkerque veni un actor, care 
avea să jdee rolul lui Mithridate înaintea 
Curții. In conversația, care o avea cu Mo- 
nime, îi scăpă fără voe un cuvânt cam 
grosolan. Se întdrse fdrte rușinat cătră 
loja Dauphinei și (jlise: „Ddmnă, umilit vă 
cer ertare, mi-s’a încurcat limba!"

Principele de Conti, care ocupa un 
loc de-asupra orchestrii, fu cuprins de un 
rîs nebun și cădii. Cărând voi să se spri- 
jinăscă de funia cortinei, cortina se pră
văli peste nisce lampe și se aprinse. Focul 
fu stins imediat dâr rămase în cortină o 
gaură largă. Actorii își continuară jocul 
cu cortina lăsată și nu se vedeau, decât 
prin gaura cea arsă.

*
Un elev juca într’o piesă de șcdlă 

și n’avea să <jică decât: „Sonnez, trom- 
pettes!" (sunați trompete!) In emoțiunea
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Atacuri contra României și a 
Românilor.

Deputatul 48-ist. Sebess Denes s’a 
făcut faimos de când cu interpelația sa i 
privitdre la congresul studențesc interna
țional, ce era se se țină în Budapesta. L’am 
vădut atunci espectorându-se cu patimă 
contra tinerimei universitare române.

Er acum? In ședința de la 11 No- 
emvrie a dietei unguresc! s’a năpustit în 
contra României și a Românilor cu incri
minări răutăciăse și pline de venin kossu- 
thist. Vorbind despre România și Români, 
etă ce a dis:

Sebess Denes:... Mii și mii de indus
triași maghiari trăesc în Bucuresci (Și le 
merge escelent de bine —Culeg.), mii și 
mii de muncitori lucreză acolo, der nu 
este nimeni, cari să-i facă atenți, că sunt 
Maghiari și în străinătate (Der cu ocasia 
festivităților, ce le aranjeză, nu portă în 
frunte stoguri tricolore maghiare?— Culeg.) 
că trebue să-și păstreze ființa lor maghiară. 
Corpurile legiuitore române au adus de cu
rând o lege de forte mare importanță, pe 
care noi din punctul nostru de vedere n’am 
apreciat’o și n’am fost capabili să-i price
pem însemnătatea. Este noua lege de 
meserii. Paragraful 8 al acestei legi enunță 
clar, că nu se pote esercita o meserie, de 
cât pe basa unei diplome de măestru, care 
însă se dă numai în condițiuni forte ri- 
gurose.

Prin disposițiile acestei legi industria
șilor maghiari li-se face imposibil esercita- 
rea meseriei.

Ce privesce cealaltă cestiune, curen
tul anti-istraelit din România, voiti face 
o mică observare. Gestiunea acesta pote 
fi apreciată în diferite chipuri, der fapt 
este, că jidovii din România. în general 
nu stau pe-o treptă de decadență mo
rală așa mare, ca elementul inproductiv 
imigrant din Galiția. Jidovii din România 
pe cari statul îi despoie (??) de patria lor 
(!) sunt în cea mai mare parte industriași 
inteligență (1),comercianți, ba chiar și advo
cat! se găsesc printre ei. Aceștia sunt si
liți a emigra în țeră streină.

Am vedut în Predeal, că nici unuia 
nu-i este cu putință a rămâne în țeră 
(??) Locul acestor industriași și comercianți 
jidovi trebue să-l ocupe cineva în Româ
nia. Se pdte dice cu siguranță, că îl vor 
ocupa meseriașii din Săcuime. Industriașii 
săcui vor emigra în România și în fața 
rigorei măsurilor nouei legi vor fi siliți, 
decă vor să esercite o meserie, să renunțe 
la naționalitatea și religia lor, să se româ- 
niseze.

Pe lângă o politică economică, care 
ruineză întrăga forță a națiunei, cum pu
tem conta la aceea, ca se câștigăm vadă 
și respect ideii de stat maghiar în cercul 
naționalităților.

Românii, pe față, categoric și hotărît 
nisuesc spre rupere teritorială, spre ciun- 

lui el striga: „Trompez, sonnettes 1“ ceea- 
ce însemneză: „înșelați clopoței!11

— O actriță de provincie jucând pe 
Camilla din Horace, avea să dică cătră 
fratele și cătră iubitul său:

„Que l’un de voues me tue et que 
l’autre me venge".

(Unul din voi să mă omdre, celălalt să 
mă răsbune). Din nebăgare de semă în loc de 
„venge11 c^ice „mange“, și astfel dă versului 
înțelesul următor: „Unul din să voi mă 
omdre, celălalt să mă mănânce".

O altă actriță jucând rolul Agripi- 
nei în loc să dică:

„în patul meu Claudiu și Roma la 
picidre!“, din nebăgare de semă întorse 
frasa astfel: „In patul meu Roma și 
Claudiu la piciore11.

*
Odată actorul Quin juca pe jude

cătorul Balance din „l’Officier recruteur“ 
de Foote; întrebă pe mistress Woffington, 
care făcea pe fiica judecătorului: ‘.„Silvia, 
de câți ani erați când s’a măritat mama 
vostră?" Actrița rămase trăsnită. Quin j 
băgă de semă, că o scrintise și încercând I 

gărirea teritoriului Ungariei, adecă spre 
trădare de patrie.

Sașii se îngrijesc de scutirea intere
selor lor economice. Poporul acesta e 
forte muncitor, păstrător, sârguincios. Der 
și el începe a emigra din Ardei.... Elemen
tul săsesc scade. In șepte orașe săsesc! 
elementul săsesc a pierdut mereu în de
ceniile din urmă în favorul Românilor 
In 227 comune locuite originar de Sași, 
elementul român este astădi în majoritate 
absolută. Nu esistă nici o comună săsescă 
în care n’ar locui și Români. Și dinpotrivă, 
nu este nici o comună săsescă, în care 
Maghiarii ar fi cel puțin în majoritate rela
tivă. E clar prin urmare, că Sașii nu sunt 
amenințați de Maghiari, ci de Valahi. Ocea
nul valah îi amenință cu înghițire. Pentru 
noi Maghiarii însă e mult mai mare pericolul 
decă oceanul valah va spăla mica insulă 
săsescă, care din punct de vedere econo
mic ne este un element prețios, căci noi 
(Maghiarii) trebue s3 stăm față cu niilio- 
nele poporului valah. E lucru firesc, că 
noi pretindem, ca publicistica săsescă se 
părăsescă atitudinea periculosă și trădă- 
țore de patrie, ce a luaPo în timpul din 
urmă, căci decă nu, împăcarea între na
țiune și naționalitatea săsescă, nu va fi cu 
putințăll)....

¥
Atât am ținut să reproducem din 

discursul lui Sebess pentru a se vede ar
mele „leale“, cu cari luptă kossuthiștii 
contra Românilor.

0 întreită serbătore română în 
Deva.

Deva, 10 Noemvrie a. c.
Stimate d-le Redactor! La 9 Nov. 

a. c. Românii din Deva au avut o în
treită sărbătdre: bisericescă națională și 
culturală-socială.

S’a sfințit biserica gr. or. renovată, 
apoi Reuniunea femeilor române din co
mitatul Huneddrei a ținut o însemnată 
adunare generală și, în fine, tinerimea ro
mână din loc și împrejurime a arangiat o 
animată și bine reușită petrecere.

Spațiosa și acum deplin renovata 
biserică s'a sfințit cu mare solemnitate 
eclesiastică, servind 28 preoți și un dia
con. Corul tinerimei a dat răspunsurile cu 
multă precisiune, er mulțimea a umplut 
cu totul spațidsa biserică. Delegatul înalt 
Preas. Sale Meti opolitului, loan Papiu, 
fostul protopop al tract. Devei, la finea 
liturgiei a ținut o predică ocasională, în 
care și-a adus aminte de toți cei-ce au 
contribuit la ridicarea și acum la renova
rea bisericei din Deva.

De la biserică inteligența a plecat și 
s’a întrunit la un prânz comun, în noul 
hotel numit „Central", — participând și 
un număr frumos de domne și d-șore. —• 
Prânzul a fost bun și vesel. — Eram nu- 

să se corigeze : „Vă întreb, câți ani aveați 
când s’a născut mama d-vostră ?“ Actrița 
vă<Jându-i încurcătura, îi veni în ajutor: 
„îmi pare rău că nu vă pot răspunde la 
întrebare, der pot să vă spun, decă doriți, 
câți ani aveam când a murit.“

Tocmai asta voia să întrebe și bietul 
Quin.

*
Se afișase odată la un teatru de Va

rietăți „Piesa fără Au, o comedie în care 
nu se găsesce nici un A ; era un fenomen 
să vecji o piesă înt.regă lipsită cu totul 
de acestă vocală. Totă lumea alerga ca 
la o minune. Se ridică cortina. Doi actori 
întră din două părți diferite ale scenii. 
Cea dintâi frasă pe care o rosti unul din 
ei fu acesta: „Ah, monsieur, vous voilâ! 
T6tă lumea isbucni în rîs. Erau deja doi 
„a" pănă acuma, frumos început pentru o 
piesă fără „A“. Din fericire actorul aude 
în timpul acesta suflerul și se corigeză 
imediat: „Eh, monsieur, vous voici!“ și se 
continuă apoi piesa în mirarea ascultă
torilor.

Z. 

mai noi de noi. — Primul toast l’a ridi
cat delegatul metr, pentru Majestatea Sa; 
— protopopul actual George Romanul a 
băut în sănătatea Escel. Sale d-lui Me- 
tropolit, căruia i-s’a trimis și o telegramă 
omagială; — Dr. Aurel Vlad a închinat în 
sănătatea delegatului; — d-1 Petru Mihuț 
pentru actualul protopop, cu a cărui stă
ruință s’a realisat dorința poporenilor, și 
noul protopop George Oprea a toastat 
pentru toți aceia, cari au contribuit la 
restaurarea și înfrumsețarea bisericei. Un 
moment înălțător: Musica întonă „Deș
teptate Române" și toți mesenii se ridică 
și cântă cu însuflețire și pietate mândrul 
nostru imn național.

Pe la patru ăre d. a. tot publicul a 
trecui la casina română, unde s’a ținut 
adunarea generală a Reuniunei femeilor 
române din comitatul Hunedorei.

Era o priveliște încântătore a vede 
acum femeia la rândul ei! O masă lungă 
pe lângă care se înșiră membrele din co
mitet, cu acte și hârtii la mână, mai în 
jos un cerc drăgălaș de domne și d-șdre 
și în fond grosul publicului, preoți, mireni, 
tineri și bătrâni privind cu mândrie și 
pietate.

Se face liniște. Presidents Reuniunei 
d-na Elena liossu Longin își ocupă locul 
și deschide adunarea generală cu următo- 
rea vorbire :

Onorară adunare generală'.
Când înainte de asta cu 16 ani, fe

meile române din acest comitat au înfiin
țat Reuniunea lor, au luat resoluțiunea de 
a întră și ele în șirul acelor femei, cari 
cu drag muncesc pentru propășirea și în
florirea neamului lor.

Pe timpul când Reuniunea nostră s’a 
întemeiat, erau deja în tcîtă țâra, în ținu
turile locuite de Români, un număr fru
mos de Reuniuni femeesci, cari tote des- 
voltau activitate salutară pe teren cultu
ral și filantropic.

Căci da, îndată după marile eveni
mente din anul 1848 s’a și simțit necesitatea, 
ca și femeia română să între în arena 
deschisă și să-șî ia partea la regenerarea 
națiunei române.

Și cu admirabilă stăruință acele ma- 
trone române și-au împlinit nobila și sfânta 
lor misiune!

Era estrera de greu atunci a orga- 
nisa ceva între Români, căci totul era 
ogor înțelenit, nicăiri o brazdă trasă, care 
să fi indicat direcția, în care trebuia dat 
înainte.

Aveau însă acele femei antecescîre 
un mare noroc.

Trimise Dumnedeu pe acele vremuri 
poporului românesc nisce fii, cari înpli- 
neau rol de adevărați apostoli în sînul 
națiunei lor!

Nume mari, în veci strălucitore, ilus- 
treză paginile istoriei române, de acum un 
jumătate de veac, când se ivesc la Ro
mâni primele femei, cari înțelegând ros
tul timpului, constituesc cea dintaiu Reu
niune la Brașov.

Acei mari dascăli ai Românimei au 
fost, cari cu graiul și cu condeiul au în
demnat femeile contemporane la tot ce-i 
nobil și frumos.

Prima piatră pusă fiind la mândrul 
templu național, au urmat rând pe rând, 
pe urmele lor altele și altele, pănă nu s’a 
mai aflat colț de țeră, unde femeile ro
mâne se nu lucreze, în chip binecuvântat, 
în agrii culture! naționale.

Vedem ca busolă a tuturor acestor 
porniri lăudabile, pusă în primul plan: 
educațiunea și cultura sexului femeesc.

Și nici că se putea altfel!
Trebuia pusă basa solidă: la marea 

operă de renascere!
Când s’a simțit marea necesitate, ca 

și femeiie române din acest comitat, să 
se grupeze în jurul unui steag cultural 
propriu al lor, o nouă devisă apăruse în 
societatea românăscă.

S’a ivit de-odată ca prin basme, o 
mândră vedenie între munții Carpaților 
din regatul vecin.

A apărut o fermecătore regină-poetă, 
care de pe tronul ei regal descinse în că
suța modestă a țăranului dela țeră.

Și sufletul ei poetic, descopere în 
îmbrăcămintea țărancei române și în întoc
mirea casei ei, mii de frumseți, cart pănă 
la acel timp nebăgate de nime în semă 
au fost.

Și ca prin vraje acăsta regină, des
chide comora scumpă pentru poporul ei 
din munca și hărnicia femeii de ia țeră.

Și Europa cultă a putut din nou să 
admire acesta regină ideală, care după-ce 
în timp de răsboiu își eluptase gloriosul 
titlu de mama răniților, o vede în timp 
de pace adunând ficele și femeile din 
boerimea țării, și întocmind cu ele pri
mele ateliere, cu răsbdie perfecționate și 
cusături, după mustre antice romane.

Inspirate de acesta pildă fenomenală, 
Româncele acestui mare comitat, când să 
pună temelia Reuniunei lor, hotărît'au: 
ca în primul plan: țărancei române și hăr
niciei ei, să dedice tdtă dragostea și acti
vitatea lor !

Și că nimerită e ținta ce urmărim, 
dovedesce viul interes, ce obștea româ- 
nescă a manifestat în decurs de 16 ani 
față de Reuniune, care a îmbrățișat prima 
la noi în țeră: cestiunea industriei de 
casă.

S’a ivit acesta Reuniune, din când 
în când, în diversele centre ale acestui 
comitat, întocmind esposiții cu manufac
turi țărănesc! și îndemnând la conservarea 
și aprețiarea portului strămoșesc, pe care 
o regină îl portă cu mândrie

Și învățând pe membrele ei cum se 
confecționeze lucruri, nu numai frumose, 
der și potrivite cerințelor practice, pre- 
miind pe cele măiestre și îndemnând fe
tele și nevestele tinere la păstrarea gin
gașelor motive moștenite de la mamele 
și străbunele lor.

Tot în acest timp s’a adunat un ca
pital modest, care însă totuși atinge aprdpe 
suma de 10.000 corone.

Acest capital, ne apropie tot mai 
mult de scopul primordial al Reuniunei: 
de înființarea primului atelier de industrie 
de casă românăscă.

Viul interes, ce se manifesteză chiar 
în dilele ndstre față de industria țărancei 
române, ne impune, ca cu puteri nouă să 
stăruim: ca dorința fierbinte a nostră a 
tuturor, cât mai curând fapt împlinit să 
devină !

Pentru ca bunul Dumnefleu să ajute 
mai departe, ca la bun sfîrșit să ducem 
opera începută, esprim căldurdsele mele 
urări și Vă die din inimă: bine a-ți venit!

Adunarea generală o declar des
chisă.

Amăsurat ordinei de di s’a cetit 
lista membrilor Reuniunei, după care Reu
niunea de present are: Un membru ono
rar (Părintele Zacharia Boiu din Sibiiu, 
— a mai fost fie-ertatul George Barițiu), 
31 membre fundatdre, 60 membre pe 
vieță, 7 membre ordinare și 26 membri 
ajutători.

Se cetesce raportului secretarul des
pre activitatea comitetului de la ultima 
adunare generală și raportul cassierei, 
despre averea Reuniunei.

Din raportul comitetului aflăm, că 
afară de esecutarea concluselor, aduse în 
ultima adunare generală, comitetul s’a 
ocupat serios cu ideia, cum s’ar pute rea- 
lisa primul atelier de industrie de casă,— 
er din raportul cassierei reese, că Reu
niunea, de present, are o avere, în bani 
gata, elocați la cinci bănci din comitatul 
Hunedorei, de 10,000 corone.

Rapdrtele se dau unei comisiunl, 
constătătdre din d6mnele"Maria Barițiu și 
Eugenia Sânzian, cu d-1 Dr. Ales. L. 
Hossu, pentru raportul comitetului și a 
cassierei, — apoi d-șorele Veturia Corvin 
și Asinefta Popovici, cu d-1 Nic. Schiau, 
pentru conscrierea membrelor și încassa- 
rea taxelor.

Ședința s’a suspendat pe câte-va mi
nute, când publicul s’a delectat în privirea 
țesăturilor espuse și îngrijite de cătră 
d-na Mesonier și d-șdra Marieta Olariu.

Redeschi(jendu-se ședința, comisiunea 
primă raporteză, că actele Reuniunei și 
raportul comitetului sunt în ordine, er 
socotelile cassierei sunt corecte și justi
ficate, deci propune, ca adunarea gene
rală să primescă propunerea comitetului 
făcută în raportul seu, ca să se alăgă o 
anchetă din bărbați specialiști, care la vii- 
torea adunare generală să presente un 
plan bine compus: cum s’ar pute înființa 
un atelier, ăr cassierei să i-se dea absolu
toriul, cu mulțămită.

Comisiunea a doua raporteză, că s'au 
înscris: 9 membre pe vieță, plătind 90 
corone, 2 membre ordinare, plătind 6 cor., 
și 13 membri ajutători, plătind 60 cor., cu 
totul 156 corone.
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Adunarea generală ia act despre 
rapdrtele comisiunilor, alege bărbații pen
tru anchetă, er cele înscrise se declară 
de membre ale Reuniunei.

Unul dintre bărbații de încredere ai 
Reuniunei face propunerea, ca pe basa 
meritelor neperitore și bine cunoscute de 
obștea românescă, în special pentru meri
tele câștigate pe terenul culturei națio
nale, apoi pentru viul interes ce/.tot-deuna 
au dovedit față de femeia română și față 
de scopul ce și Reuniunea urmăresce, 
adunarea generală se alegă de membră 
onorară pe d-na Maria Cosma n. Roman, 
din Sibiiu, — er de membri onorari, pe 
d-nii Iosif Vulcan, redactorul „Familiei" 
și membru al Academiei Române, și pe 
d-1 Demtriu Comșia, prof. în Sibiiu.

Adunarea generală, cu bucurie și în
suflețire primesce propunerea făcută, și 
încredințeză biroul, ca s6 aducă la cunos- 
cință alegerea numiților.

Gu verificarea protocolului a fost în
sărcinat comitetul.

Presidenta, mulțumind de viul inte
res arătat față de Reuniune declară șe
dința închisă între vii aclamațiuni de „să 
trăiescă".

Ei, apoi ce să vă spun de petrece
rea, ce a urmat săra ?

Petrecerea a succes, — musica lui 
Gogi, din Orăștie, s’a purtat bine, și s’a ju
cat cu vioiciune pănă cătră zori.

Corespondentul.SOIRILE D1LE1.
— 80 Octomvrie v.

Din Năsâud. Comisiunea fondurilor 
grănițăresci din Năseud a primit dilele tre
cută, prin fișpanul comitatului Bistrița-Nă- 
s-ăud, însciințarea, că ministrul instrucțiune! 
publice ria,' aprobat alegerea d-lui profe
sor I. Pecurariu de director al gimnasiului 
român năseudean.

Salai'ele învățătorilor. Ultimul nu
măr al organul oficial al ministeriului ins- 
trucțiunei publice, publică datele stabilite 
de ministrul de finanțe în proiectul de 
lege relativ la regularea salarelor corpu
lui didactic de la școlele primare. Con
form acestui proiect 47 inspectori sunt 
aședațf în clasa VIII cu salare de câte 
3600, 4000, 4400 corone; 18 inspectori 
școlari în cl. VII cu câte 4800, 5400 și 
6000 cardne; er 3 inspectori în cl. VI cu 
câte 6'400, 7200 și 8000 corone. Avansările 
se fac tot la 5 ani. Din ajutdrele de ins
pectori școlari 35 sunt aședați în c. X cu 
salare de 2000, 2200 și 2400 cor. Opt ins
pectori auxiliari în cl. IX cu câte 2600, 
2900 și 3200. Ganceliștii de la inspectorate 
sunt puși în cl. XI cu salar de câte 1400, 
1600 și 1800 corone. — Salarul fundamen
tal al învățătorilor de stat este de 1000 
■corone. Pănă acuma 1583 învățători de stat 
avea salar de câte 800 cor. Acuma vor 
primi de îndată 1000 corone. învățătorul 
cu 24 ani de serviciu va primi pe lângă 
salarul fundamental de 1000 corone încă 
600 cor., la olaltă 1600 corone. Bani de 
locuință vor primi după grupele de orașe: 
600, 420, 360, 300 și 200 corone. Acestă 
■regulare a salarelor costă pe stat l,100,00o 
■cordne. Salarul fundamental al învățători
lor de la șcdlele de agricultură e de 1400 
■cor., urcându-se tot la 5 ani cu câte 200 
■cor. pănă Ia suma de 2400 corone. Invă- 
țătorele de la asilurile de copii vor primi 
800 cor., care se va urca succesiv cu câte 
100 cor. pănă la 1300 cor. Bani de locuință 
vor primi ca și învățătorii.

Serate de ale Ligei. Liga Culturală 
•va da mai multe serate literare și artistice 
în palatul Ateneului. Aceste serate vor 
ave loc între Noemvrie 1902 și sfîrșitul 
■lui Martie 1903. Oratorii și scriitori, cari 
vor da concursul lor Ligei, sunt pănă acum 
d-nii: G. Panu, 0. Disescu, Barbu Dela- 
■vrancea, Gr. G. Tocilescu, Neculae Iorga, 
Alesandru Djuvara, Emil Antonescu, G. 

’Popovic! (Bucovina), Aurel Popovicî.și alții.

„Caluînniarea. biroului de statistică.* 
Cetim în „Bp. H.“: „Biuroul central de 
statistică, cu ocasiunea publicării ultimului 

recensământ, a fost calumniat; în mod in
fam (!) de cătră Dr. Eug. Lassel, profesor 
în Brașov. El a scris în „Kronstădter Zei- 
tung“ un articol, în care aducea acusărî 
biuroului statistic, că în privința număru
lui Maghiarilor a publicat date false cu 
scop de a presenta pentru străinătate în
mulțirea Maghiarilor și răspândirea limbei 
maghiare în colori mai favorabile. Dr. Eug. 
Lassel și soții lui de principii s’au îngrijit 
ca acestă calomnie să se plaseze și în foile 
din străinătate, cari apoi au sprijinit fră- 
țesce pe colegul sas. Din însărcinarea mi
nistrului de comerciu, procurorul din T.- 
Mureșului a intentat proces de pressă 
diarului „Kr. Ztg.u și după terminarea cer
cetării a încheiat un act de acusare con
tra lui Dr. Lassel. Acesta a făcut oposiție 
contra actului de acusare, care a fost des- 
bătută alaltăeri înaintea senatului de 
acusă din T.-Mureșului, sub președința lui 
Bodo Săndor. Acusarea a susținut’o procu
rorul Nic. Lăzăr, er apărarea a susținut’o 
deputatul C. Lurtz, care a pledat pentru 
buna credință. Față cu apărarea, procuro
rul susține, că Dr. Lassel a calumniat. 
Oposiția lui Dr. Lassel a fust respinsă.1*

22 funcționai’! suspendați. Am 
adus deja scirea, că ministrul unguresc de 
interne a ordonat cercetare discliplinară 
contra a 22 oficianți ai orașului Szabadka 
(Teresiopol, er nu Neoplanta (Ujvidek) cura 
din greșală s’a dis în prima nostră scire) 
între cari și contra primarului orășenesc 
Lazar Mamusics, er patru funcționari au 
fost suspendați. Cercetarea s’a ordonat 
din causă, că s’au descoperit o mulțime 
de abusuri și iregularități în administrarea 
dărilor statului și a averei orășenesc!. Era- 
riul a suferit pagubă de 124.736 cor. Ca
șul acesta a produs pretutindeni sensație 
în oraș și comitat.

Un israelit consilier comunal. O 
delegație compusă din fruntașii israelițl 
din Tulcea, s’a presentat d-lui prefect Bas- 
take, căruia i-au esprimat dorințele popu- 
lațiunei israelite de a figura și un repre- 
sentant al lor pe listă pentru alegerile co
munale. D-1 Bastake, după-ce s’a intere
sat de situația israeliților din Tulcea, a 
promis un binevoitor concurs. Aflăm — 
dice „Cronica1* — că populația israelită a 
și hotărît, ca d-1 A. Davidsohn, un fruntaș 
comerciant din Tulcea, să candideze la 
viitorele alegeri comunale.

Importul fructelor în Germania. 
In 1901 s’a importat de 62 milione jum. 
de lei; în 1900, 60 miliăne și în 1899 de 
75 milione de lei fructe. Merele se aduc 
mai ales din Austro-Ungaria și Italia. Pe
rele din Austro-Ungaria și Belgia. Fruc
tele cu sîmburi, cum sunt cireșele, din 
Austro-Ungaria și Italia. Nucile se aduc 
mai mult din Francia (pentru 2.734.000 
mărci din totalul de 5.789.000 mărci), căci 
România de abia de 597.0c0 mări îi trimite 
nuci. Fructele uscate, tăiate, vaporisate, 
sărate, se aduc nu numai din Austro-Un
garia, Francia, ci și din Statele-Unite ale 
Americei și din.... Serbia. Tdte aceste date 
sunt luate din statistica imperiului german.

Un scandal la Florența. Se tele- 
grafieză diarului „Universul** din Florența 
despre un mare scandal petrecut acolo și 
care a pricinuit o adencă impresiune. Ce
lebra cântăreță Lina Cavalieri a fost 
nașă la botezul unui copil, la care era ca 
naș tenorul Elvinio Ventura. Lina Cava
lieri a oferit un mare lunch și un concert 
în onorea noului născut. Fără de veste s’a 
descoperit, că Ventura este evreu. Archi- 
episcopul va des-sfinți baptisteriul profa
nat și va pedepsi pe preotul, care a să
vârșit botezul.

De la Curtea cu jurați. ErI, în 11 
Noemvrie, s’a judecat la curtea cu jurați din 
Brașov procesul lui Dumitru Pasca-Ghișoto 
din Cuciulata, inculpat că ar fi aplicat lui 
Gh. Răghișoiu lovituri și lesiuni grave, din 
cari ar fi resultat mortea. Faptul s’a pe
trecut în Februarie a. c. și inculpatul a 
șetjut în prevenție timp de O' luni. Apără
tor a fost candidatul de advocat Dr. 
Dionisie Roman, care într’un discurs bine

argumentat a susținut nevinovăția acusa- 
tului, deși în cursul cercetării inculpatul 
mărturisise că eP e făptuitorul, d-1 Dr. 
Roman însă spune, că este cunoscută bru
talitatea gendarmiior cu care procedeză 
în asemenea cașuri și că inculpatul numai 
intimidat de gendarml s’a mărturisit vino
vat. Președintele Budai îl châmă la ordine 
pe candidat, pe motiv, că nu e permis a 
esprima asemenea bănuieli față cu nisce 
organe ale statului. Jurații au adus ver
dict negativ, în urma căruia inculpatul fîi 
liberat imediat din arest.

Condamnat la mârte. Tribunalul 
din Budapesta, pe basa verdictului dat de 
curtea cu jurați, a condamnat pe Mat. 
Karman și pe Pavel 0rdbgh-T6th la mărte 
prin ștreng, pentru-că au asasinat pe so
ția proprietarului Lowinger din Nagy- 
Kata. Complicele ucigașilor cu numele 
Mat. Bonnak, a fost condamnat la 8 ani 
temniță.

Teatru de diletanți în Brașov. Ti
nerimea română din Brașov (Scheiil) va 
da o representațiune teatrală împreunată 
cu dans, Duminecă în 3 (16) Noemvrie 
în sala de concerte (Redoută). Jumătate 
din venitul curat este destinat pentru 
„Masa studenților români din Brașov* și 
jumătate „Bisericei sfintei Treimi (Tocile)** 
pentru renovarea picture! dinlăuntrul bi
sericei. începutul la 7*/26resera. Intrarea: 
de personă 1 cor. 20 bani, Balcon (loc nu
merotat) 2 cor., pentru stud. 80 bani. Bi
lete se pot căpăta la d-nul D. Eremias, 
la N. Ciurcu, la Casina Română și sera la 
cassă. Ofertele marinimdse se primesc cu 
mulțămită și se vor publica.

Coruri, pentru usul școlelor secun
dare și societăților corale—de Ioan St. Pau- 
lian. Măestru de musică la liceul „Traiau** 
și dirigentele corului societății musicale 
„Doina" din Turnu-Severin. Bucuresci. Ins
titutul de arte grafice „Eminescu** Bul. 
Elisabeta 6. Prețul 2 lei. Publicațiunea 
acesta a cunoscutului compositor din T.- 
Severin cuprinde pe 54 pagini 10 cântece, 
er lucrarea întregă d-1 Paulian o închină 
fraților din Caransebeș și Lugoșiîi în amin- 

i tirea dilelor de 21, 22, 23 și 24 Aprilie 
'■ 1902. ’

Rectificare. Primim la redacție ur- 
mătorea rectificare: In numărul 237 din 
11 1. c. al prețuitului diar ce redactați în
tre soirile dilei la notița „Tinerimea uni
versitară din Clușiu** din greșală s’a tipărit: 
Ioan Nica, pe când numele adevărat e: 
loan Hica. Ve rog deci să binevoiți a co- 
rege acestă greșală pentru orientarea pu
blicului contribuent. Clușiu, 11 Noemvrie 
1902. — Ioan Hica, stud. jur. în anul IV.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu 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.țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Literatură.
A apărut volumul II. din „Cartea de 

aur**, de Teodor. V. Păcățianu. Acest vo
lum cuprinde 802 pagine 8° mare și se 
face în el descrierea evenimentelor din 
anii 1860—1863 în următdrele capitole: 
Senatul imperial (înmulțit). Adresele Româ
nilor. Memorandul senatorului Mocsonyi. 
In cestiunea metropoliei ortodoxe române. 
Șaguna acasă. Noua eonslituție- octroată. 
Pet.ițiunea sinodului din Sibiiu. Conferența 
națională din Timișora. Conferențe confi
dențiale. Două petițiuni. Petițiuuea. Româ
nilor năseudeni. Convocarea adunării na
ționale. Petițiuuea Românilor din Plațeg. 
Disposiții prea înalte cu privire la Ardeal, 
încheierea anului (1860). Din 1861 urmă
tdrele: Revistă. Conferența națională din 
Sibiiu. Reseriptul împărătesc din 16 Ia-, 
nuarie. Conferența regnicolară din Alba- 
Iulia. Andreii! de Mocsonyi despre situa
ție. Patenta împărătescă din 26 Februarie. 
Congresul Șerbilor. Glas de frate. Lupte 
parlamentare în dieta din Pesta. Lupta 
în comitate. Senatul imperial. Protestul 
Românilor din Bănat. Din „fundul regiu**. 
Universitatea săsescă. Inaugurarea „Aso- 
ciațiunei“. Zădărnicirea întrunire! dietei 
ardelene. Căderea cancelarului Kemeny. 
Guvern nou în Ardeal. — In fine din anii 

1862—1863 următdrele: In cestiunea des- 
părțirei ierarchice. Declarațiunea iui An
dreii! de Mocsonyi. Apărarea școlelor ro
mâne din Banat. Adresa districtului Nă- 
săud. Congresul politic național din 1863, 
Plânsdrea Românilor bănățeni. încheiere.

Volumul costă 10 cor. (pentru Ro
mânia 12 lei) și se pote procura numai 
de la autor: Teodor V. Păcățianu, Sibiiu, 
str. Măcelarilor nr. 34.

Recomandăm cu căldură publicului 
nostru procurarea acestei valordse publi- 
cațiuni, care pdte să formeze și un volum 
de sine stătător, fără a-i micșora din va- 
lore confiscarea primului volum.

*
D-I Păcățianu comunică tot-odată, că 

încât pentru primul volum, sdrtea acestuia 
depinde de la verdictul curții cu jurați din 
Clușiu, care va fi dat asupra lui deja în 
cursul lunei acesteia. In cas de condam
nare, cartea va fi nimicită, der o va scote 
în ediție nouă cu eliminarea pasagelor în
criminate și o va trimite tuturor domnilor 
de la cari a fost confiscată.ULTIME SOIRI.
Căletoria regelui in Bulgaria.

Bucuresci, 11 Noemvrie. Regele 
a plecat acjl la orele 10 a. m. din 
gara de Nord cu tren special la 
Giurgiu, de unde va trece cu va
porul Orientul la Rusciuc. Regele era 
însoțit de ministrul președinte Sturclza 
și ministrul de externe I. Brătianu, 
apoi de Mișu agentul diplomatic din 
Sofia, generalul Vartiade, colonelul 
Mavrocordat, loc. - colonelul Geor
gescu, colonelul Coandă, colonelul 
Averescu, secretarul de legațiune 
Filodor, maiorul Romanescu, căpi
tanul Sturdza, locotenentul Leonida 
și doi corporali din bat. 2 de vână
tori. Regele va depune din partea 
sa și a reginei două cununi de bronz 
pe mormântul soldaților căluți în 
resboiul de la 1877. Una pentru 
aoldații români, er cealaltă pentru 
soldații ruși. Alte trei cununi vor fi 
depuse din partea armatei și din 
partea batalionului 2. — Mâne, Mer
cur!, se va celebra un parastas în 
capela română.

Viena, 11 Noemvrie. țliarul „Zeit“ 
făcând comentarii despre visita re
gelui Carol la Rusciuc, scrie că a- 
câstă visită face ondre fineței, înțe- 
lepciunei și politcei regelui Carol. 
Reapropierea română-bulgară e lesne 
de dobândit. Bulgarii simt acum 
tdtă recunoscința ce datorâză Ro
mânilor pentru marile sacrificii pe 
cari aceștia le-au făcut pe câmpiile 
Plevnei, și în România câștigă teren 
credința că cestiunea macedoneană 
nu atinge interesele române.

POSTA REDACȚIUNEI.
C. V. in F. Nu vă puteți imagina cu câte 

dificultăți este înpreunată acea carieră, câte cu- 
noscințe reclamă și cu câtă răbdare trebue să fie 
înzestrat acela, care se dedică ei. Pe alte cariere 
se fac esamenele anumite la t'mpul seu, și pe urmă 
liniște. Aici se face esamen în fie care di înaintea 
unei comisiunt forte mari, ai cărei numeroși mem
bri te întîmpină cu ochi critici. Mai mult decât 
ori unde se cere aici cunoscința limbilor patriei.— 
E greșită părerea, care susține, că acestă carieră 
ar pute servi de refugiu pentru cei-ce au suferit 
naufragiu pe alte cariere !..

A. P B. in L.: Adresdză-te la librăria I. 
Ciurcu & Comp. Brașov, ori la vre-o altă librărie 
de ale nostre. Pdte se fii norocos a-1 căpăta.

Sosiți in Brașov.
Pe (fina de 11 Noemvrie.

Pomul verde: Birnbaum, Seiier, Danoș; 
Ricker, Pesta; Kheipp, Huber, Viena Milanovics, 
Banjaluka; Mețianu, protopop, ZerneștI

Europa: Iick°li. Sibiiu; Poetsch, Graz; 
Gero, Kanitz; Pesta; Habiger, Eckersberg, Milch, 
Weil, Aimann, Maros. Stern, Viena.

Bucuresci: Szabd, Dr. Brădianu,Strisch, 
Sumerekor, Budapesta ; Gross, Neaplanta ; Tauber 
Steiner, Timișora; Winasky, Brunn.

Proprietar': Dr. Aurel ATur&fianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Rescumperare de tot felul de 
4ClI|)6ne, fără provision.

De autoritate concesionat

fondare ale institntnlui fondar din 
Sibiiu și ale casei de păstrare cu 

cursul cel mai favorabil.

și adecă

Cumpărare și vendare de mone 
de. JEiffecte și devise.

» 
Sibiiu, 
Segbedin, 
K-Vasărhely, 
Satulung, 
Câmpina, 
Resnov,

lEscosropt de polițe, cu 
condițiile cele, mai favorabile

Brașov,

» » n u vj
pănă acuma

Encasso de I&imesse, 
Cheques și asignații..

Cu totă stima:

Konnerth & C-o

Atelier non dentistic.
Am onorea a aduce la cunoscința On. public că am de

schis
AUHsrul meu ie techaicâ deatisticâ

în Strada Vămii ni*. 83,
și execut ori și ce lucru în branșa, acesta după cel mai nou 
sistem prompt și ieftin.

Renta de hârtie austr..................
Renta de aur austr.......................
LosurI din (860.............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . . . .
London vista..................................
Paris vista....................................... ‘
Rente austr. 4°/0 de corone 
Note italiene .............................

mai departe câștiguri de: Cincimii, Douemii, Una- 
miie corone etc. În sumă totală de milibne, resultă, că 
colectară ndstră așa de norocdsă e de preferit față de altele.

Efectirm comandele din afară cât se pote mai prompt și 
plătim tots câștcurile fără nici o detragere și sub cea uiai 
mare discrtțiune.

«->0.) Jacob L. Adler & Fratele, 
societate de bancă în comandită, Brașov 

cea mai mare colectura principala din Transilvania.

Ârveresi hird.etaen.yi kivonat.
A bras-mi kir. torvânvszek, mint telekkdnyvi hatbsâg, kâzhirrâ teszi, 

hogy M'isoiu Moise vâgrehajtatonak Plotogea George Nicolae 6s Herdâ 
Safta vdgrehajtâst szenvedo ellem 992 kor. ea 380 kor. tokekbveteies 6s 
jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassbi kir. torvânyszâk (a zer- 
nesti kir. jârâsbirbsâg toruletăn levd az alsb moec.u 233 sz. tljtsvbeu A 
ț a. fekvd 1 rndsz. a. felvect 6066, 6067, 6068, 6070, 6071. 6072 hrsz. 
ingatlanokrâ 2196 korona es a 2 rndsz. a- felvett. 6551, 6556 hrsz. in- 
gatlanohra 157 koronâban ezennel megâlhpitott kikiăltâsi ârban az âr- 
verâst elrendeite 6s bogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1903 evi Ja 
nuăr ho 3-ik napjân delelott 9 orakor Alsâ-moecs kbzs6g hâzânâl megtar- 
taudb nyilvănos â‘verbsen a megâllapitott kikiăltâsi âroiî albi is eladat- 
ni fognak.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok bec.sârâuak 10(,/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âbau jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott 6s az 1881. evi november 1-ân 3333 sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban kijdolt ovadekkepes brtâkpapirban a kikuldbtt 
kezăhez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. § a ertelmdben a băuat- 
pânznek a birdsâgnâl eldleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elis- 
mervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Bras s 6, 1902 evi augusztus ho 2-ik napjân.
A brassoi ‘dr tor. szek, mint tlkdnvvi hatosâg.

Dr- Griinfeld, 
1—1.(713) al bird.

Bouedecimii 
Treidecimii 
Douedecimii 
De cernii 
Decemii 
Decenții 
Decemii

Aeor<iă împrumuturi pc Efectele 
notate la bursele din Viena și Bu- î< 
dapesta, până la 90% din valoroa cur- , 
sului. ——~—
Deposit permauent lie losvri 

permise spre

Primesee depuneri de bani 
cu procentele cele mai favorabile, s

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


