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Regele Carol în Bulgaria.
Eri și alaltăerî regele Carol al 

României a fost ospele Bulgarilor și 
al Prințului lor. S’a făcut din partea 
orașului Rusciuc tot posibilul spre a 
da primirei suveranului statului ve
cin român strălucirea cuvenită. A 
fost concentrată și numărdsă armată 
în Rusciuc, er la sosirea înaltului 
ospe, principele Bulgariei, încunjurat 
de statul său major și de personele 
oficiale, l’a întâmpinat în port.

Printre cordonul format de mi
litari au întrat Regele și Principele 
în orașul frumos împodobit între ura- 
lele entusiaste ale poporațiunei. Sâra 
orașul a fost splendid iluminat.

Toasturile ținute la banchetul 
de gală, ce s’a dat în onorea ospelui 
regal în cercul militai', au semnalat 
însemnătatea vi sitei regelui Carol în 
Bulgaria.

Toastul principelui bulgar vor- 
besce de bunele raporturi de veci
nătate dintre ambele state și accen- 
tuâză, că principele nu va negligea 
nimic pentru consolidarea lor. Vor- 
besce apoi de „coincidența" visitei 
regale cu aniversarea a 25-a a res- 
boiului, la care, c|ice, armata română 
a luat o parte ploriosă, pentru care 
Bulgaria îi va păstra recunoscință.

La rândul seu regele Carol, în 
toastul, prin care a mulțumit, ac- 
centueză, c’o nuanță mai călduros, 
că România „pune mare preț pe 
prietenia poporului bulgar" și-și „re- 
servă a strînge din ce în ce mai 
mult legăturile de amiciție cu el".

Aceste toasturi dela banchetul 
oficial nu trec peste ceea-ce era ne- 
încunjurat a-se spune cu acesta oca- 
siune. Remâne se vedem decă la 
escursiunea, ce s’a făcut eri la 
Plevna, unde s’a visitat câmpul de 
bătaie udat de sângele vitejilor res- 
boinici români, s’au schimbat urări 
și asigurări mai cordiale între am
bii domnitori.

Greutatea visitei regelui Româ
niei se vede, că din capul locului 
s’a pus pe manifestarea dela Plevna, 

în jurul căreia armata română a 
câștigat victoriile, ce constitue onb- 
rea și gloria ei în resboiul dela 1877.

„Decă Șipca are un loc strălucit 
în istoria liberărei Bulgariei, Grivița 
pote pretinde mai multă considera- 
țiune" — esclamă unul din cjiarele 
de frunte bulgare.

Acest limbagiu al foilor bulgare 
denotă, că în adevăr a început a. se 
produce un reviriment în opiniunea 
publică bulgară față cu România și 
regele ei. piua de eri, ce a fost de
dicată amintirei faptelor gloriose ale 
armatei române de acum 25 de ani, 
va forma așa punctul de în-
torcere, pe care pressa bulgară îl 
semnaleză cu cuvintele „uitarea ne
înțelegerilor".

Firesce, că acâsta uitare va 
atârna în prima linie de la purtarea 
Bulgarilor înșiși. Regele Carol le-a 
spus, că România pune mare preț pe 
prietinia cu poporul bulgar. Este 
acum la rândul lor se dovedescă ceea- 
ce a afirmat clarul „Mir" din Sofia, 
că „e tare dorința Bulgarilor de-a 
trăi cu România în prietenie", și că 
poporul bulgar „în marea sa majo
ritate" continuă a păstra „vechile 
simpatii" pentru România.

Sărbătorirea regelui României, 
a eroului de la Plevna și a vitezei 
armate române în presența principelui 
și a mai marilor Bulgariei e cea mai 
frumosă satisfacție ce s’a putut da 
opiniunei publice române, prin care 
s’a șters reaua impresiune, ce-o fă
cuse asupra ei faptul, că armata ro
mână și marele ei căpitan n’au fost 
invitați la serbările de la Șipca.

Este remarcabil, că cu ocasiu- 
nea serviciului divin, ce s’a celebrat 
eri în capela comemorativă română 
de la Plevna, s’au văcjut alături cu 
cununele, ce au fost duse de regele 
Carol spre a fi depuse pe mormin
tele soldaților români și ruși căcjuțl 
pe câmpul de bătaie, și cununele 
trimise din partea guvernului rusesc 
spre a fi depuse pe mormintele sol
daților ruși și români. Cununa, des
tinată ostașilor români portă inscrip

ția semnificativă în limba română: 
„ Bravilor soți de arme vectnică și glo- 
ridsă amintire. “

Acâsta manifestație de recunos
cință, venită deodată din partea 
Bulgarilor și a Rușilor, este cel mai 
important și înălțător moment al 
visitei regelui Carol în Bulgaria și 
de sigur, că nu va remâne fără 
efect binefăcător asupra viitdrelor 
rela.țiuni dintre statele de pe ambele 
țărmuri ale Dunărei.

Din camera ungară. In ședința 
de Ia 12 Noemvrie, ministrul de honvedi 
înainte de a întră la ordinea dilei, presentă 
mai multe raporte, cari se trec la comi- 
siunea pentru apărarea țării. In registrul 
interpelațiilor sunt notate două interpelații, 
una a lui Krecsmarik asupra suprimării 
liniei adriatice Fiume—Mogador, âr a doua 
a lui Edmund Barta asupra fdmetei, ce 
amenință în unele părți ale țării și asupra 
emigrărilor. Urmeză ordinea dilei: proiec
tul de indemnitate. Independistul Ladis- 
lau Szalay vorbesce contra proiectului, 
Pichler, care de asemenea vorbesce con
tra, protestâză împotriva declarației lui 
Nagy, care a dis. că prin art. 30 din 1899 
valabilitatea pactului înceteză, acesta este 
o concepție imorală. Szell: „Eu n’ain dis-o 
acâsta!" — Pichler depune pe masa ca
merei un pachet compus din 1000 de bu
căți de articole tăiate din diarele din străi
nătate, conținând agresiuni contra Unga
riei și isvorîte din biroul de pressă al mi
nistrului de interne austriac. — Mare sen- 
sație.

Wlassics în. Viena. Unele «fiare 
din Budapesta publică scirea, că ministrul 
de culte și instrucțiune publică Wlassics 
a fost alaltăerî în Viena și a făcut visite 
nunciului papal Talliani și ministrului co
mun de esterne Goluchowski, apoi s’a re
întors în Budapesta. Cu nunciul papal 
„probabil" a vorbit despre sdrtea scaunu
lui episcopesc din Oradea-mare (care ? căci 
două sunt vacante), er cu ministrul Golu
chowski a conferit în afacerea șcdlelor ro
mâne din Brașov (?!)

Visita regelui Carol în Bulgaria.
Din Rusciuc se scrie cu data de 

Marți 11 1. c. relativ la preparativele fă
cute în vederea visitei regelui Carol:

întreg orașul e pavoasat cu drapele 
românesci și bulgăresc!.

La debarcader s’a ridicat un frumos 
arc de triumf, artistic decorat cu drapele 
române și bulgare și cu verdeță.

Pe fațadă sunt puse inițialele am
bilor Suverani și cu inscripția bulgă- 
rescă:

Salutări bunului nostru vecin.
De cea-laltă parte se află inscripția 

tot în bulgăresce:
Bine ai venit scumpe ospe.
Prințul Ferdinand al Bulgariei, care 

se afla la Plevna, s’a întors astă-ndpte la 
Rusciuc.

A sosit aci garda princiară, care 
dimpreună cu trupele aflate în garnisdnă 
va defila în fața Suveranilor.

30 de agenți polițienesc! au fost tri
miși aci din Sofia pentru paza Regelui 
Carol.

*

Suveranul va fi primit de prințul 
Bulgariei, înconjurat de Casa sa militară. 
Pe ponton o companie de mateloți din 
flotila bulgară, comandați de șeful flotilei, 
er pe cheiu o companie din regimentul 
Drandarevski vor da onorurile militare.

Pe cheiu se vor afla la sosire: pri
mul ministru Danew, toți cei-Ialți miniștri, 
mitropolitul Vasili al Rusciucului, vice
președintele Sobraniei și prefectul Ma- 
noloff.

La arcul de triumf, primarul din Rus
ciuc, înconjurat de consiliul comunal, de 
funcționari și notabili, va presentă pe o 
tavă de argint tradiționala pâne și sare 
și va face Suveranului urări de bună so
sire. Trupele vor fi aședate de la debar
caderul austriac și pănă la palatul princiar.

. La intrarea în palat, regele va fi 
salutat de-o companie din regimentul 
„Dunavski".

*
Sera se va da un prând de gală, 

orașul va fi iluminat și se vor trage 
focuri de artificii, de pe bastimentele 
flotilei.

Mâne, Miercuri, 7 dimineța, regele 
și prințul cu suitele și invitații vor pleca 
la Plevna cu un tren special.

Regele a depus din partea Sa și a 
reginei două corone de bronz pe mormin-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Un nou poet de frunte.
„Arhiva" a tipărit pănă acuma, în cele 

trei numere apărute în acest an, un șir 
de poeme ale unei domne, care subsemnă 
cu pseudonimul de Riria și a cărui nume 
este Goralia Gatoschi născută Biberi, ori
ginară din o familie românescă din Basa
rabia. Chiar de la prima ei lucrare, Ultima 
radă din vieța lui Eminescu, apărută în
tâii! în formă de 10 scrisori cătră o prie
tenă, scrisori prelucrate apoi în un dialog 
pentru scenă, tătă lumea cultă s’a putut 
convinge, că avea înaintea ei un talent de 
întâia ordine. De mult, ba putem spune 
că nici odată nu se înălțase un literat, de 
la întâia lui încercare, așa de sus cum s’a 
înălțat Riria. Totul în scrierea ei era nou: 
o poesie plină de cugetări adânci și cu 
tdte acestea așa de plastică și așa de fru- 
mdsă! Versuri de o armonie neîntrecută. 
In formă, un amestec de prosă, vers rit
mat și vers rimat, cu lungimi une-ori deo

sebite, însă tot-deuna armonidse și încântă- 
tdre la autfi In sfârșit chiar arătarea este- 
ridră a scrierei, prosa care ascundea, în 
rândurile ei de laolaltă, versurile cu pu
ternicul lor ritm și cântătorele lor rime 

■— totul într’un cuvânt lovia prin origina
litatea sa neîntrecută.

Lumea rămase uimită; nu scia ce se 
credă. Versurile să fie ore ale celei ce să 
dădea drept autdre? Chiar omenii mai de 
sâmă înclinau a crede, că ea împrumutase 
fond și chiar formă de la Eminescu, al 
cărui gând și cugetare le reproducea în 
adevăr în un chip neîntrecut.

Acesta nu se împăca însă cu mai 
multe greutăți și mai ales cu gingășia în
vederat femeiască a multor cugetări și 
rostiri. Apoi se reproducea în scrisori scene 
tot așa de frumos descrise, ca și schimbul 
de gândiri, der care descrieri erau învede
rat că nu putuse se le facă Eminescu 
despre el, și cu tdte acestea erau redate 
în același stil, cu aceeași bogăție de ima
gini și frumseță de limbă, ca și dialogul 
preschimbat între poet și Riria. In sfârșit 

răspunsurile acestei din urmă, pe care nu 
putuse să le scrie tot Eminescu, erau la 
înălțimea ideilor lui. Tdte aceste temeiuri 
vorbeau în favdrea autorei Ririei; dâr 
pum se putea, ca o penă ce nu scrisese 
nici odată, să frământe gândurile și limba 
cu atâta măestrie, și acesta pană era încă 
ținută de o femeie, pe când cugetările 
femeesci prin eleganța rostirei lor, erau 
adevărate cugetări de bărbat adânc gân
ditor, cu fond și greutate. Lumea nu scia 
ce se credă, cu tdte că de sigur cea mai 
mare înălțare, ce se putea aduce Ririei, era 
tocmai părerea, că poema ei era așa de 
frumosă, încât nu se credea că ea se fi 
fi putut eși, decât din mintea lui Eminescu. 
Numărul 3—4 al „Arhivei'1 aduse încă alte 
două poeme de Riria: Inspirarea și poetul 
serac și neîntrecuta bucată La Morment. 
Și aceste fură atribuite tot lui Eminescu. 
Ba o dorană, prin o scrisdre anonimă adre
sată Evenimentului, cretin că a dat la ivelă 
meșteșugul Ririei de a-și însuși lucrările 
nemuritorului poet, făcând însemnata desco
perire, că Riria ascundea versurile informa 

prosei și, pentru a dovedi lucrul, numita 
domnă puse prosa Ririei în versuri pe co- 
lone, credând că prin acestă simplă ope
rație de zețuire, dovedea împrumutul din 
Eminescu.

Nu e vorbă, era cam greu erăși de 
admis, ca Eminescu să-și fi scris el singur 
o odă la' mormântul lui. Apoi de unde ar 
fi sciut el, că tocmai era să i-se îndepli- 
nescă dorința, de a i-se pune la capul 
mormântului un teiă, care însă nu era nici 
într’un an să se prindă și era se fie schim
bat mai în fie-care tomnă?

Ambele poeme rămâneau însă la înăl
țimea Ultimei rade, dâcă nu chiar o între
ceau. Erau în ambele cugetări de o bogă
ție și o adâncime neîntrecută și o frum
seță de rostiri neasemănată.

Numărul 5—6 al „Arhivei" mai’adause 
încă alte 4 poeme: Stavilă și Avent (Bă
trânul și Tînărul) Vedenie, Dochia și La 
stele, una din cele mai frumdse concep- 
țiuni, ce a eșit vre-odată din pena poesiei. 
Și aceste tot din Eminescu să fie ? înțelege 
orî-cine, cât de ridiculă devenia o presu- 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 240.—1902.

tele bravilor soldați căluți pe câmpul de 
bătae de la Plevna.

Una dintre ele portă în mijloc, între 
ramurile de stejar și lauri, următdrea ins- 
cripțiune în relief:

Cardl I.
Regele României. 

Bravilor sei soldați.
1902.

Pe nodul format de panglici data: 
1877; pe panglica din stânga: Plevna, 
Grivița, Gornia-Etropol, Dolnia-Etropo), 29 
August, Ineja 5 Septemvrie, er pe pan
glica din drepta: 20—31 August și 6 
Septemvrie.

In mijlocul celei de a doua cordne 
este inscripția:

Carol I.
Regele României. 

Bravilor soldați ruși.
Morți pe câmpul ondre la Plevna.

La capetele celor două panglici 28 
Noemvrie, la stânga: 1877, la drăpta: 
1902.

Aceste două corone au fost lucrate 
la arsenalul armatei.

Trei alte corone vor fi depuse pe 
mormintele eroilor de la Plevna:

Una din partea armatei române pen
tru soldații români, și alta pentru cei ruși 
cădtiți pe câmpul de bătae la Plevna; a 
treia este din partea soldaților batalionu
lui II vînători pentru camaradii lor căduți 
în luptă, în 1877.

Aceste trei cordne sunt lucrate din 
metal și porțelan.

*
D-l locotenent-colonel Leontiem, ata

șatul militar al legațiunei rusesci din Bu- 
curesci, plecând Marți la Rusciuc, a dus 
cu sine 2 frumdse cortîne de bronz aurit, 
puse în cutii de metal cu geamuri d’a- 
supra.

Aceste corone vor fi depuse din par
tea Rușilor la Plevna, întru amintirea sol- 
datilor căduti acolo în timpul răsboiului 
de la 1877. '

Una din corone are panglici trico
lore române și următdrea inscripțiune, în 
limba română:

Scumpilor tovarăși de luptă
Vecinică și gloriosă pomenire 
1877 — 30 Octomvrie — 1902.

Cealaltă cordnă are panglicele cu co
lori rusesci, cu aceeași inscripțiune, însă 
în limba rusă.

*
Miercuri 30 Octomvrie v. în presența 

regelui și principelui Ferdinad al Bulga
riei, s’a celebrat, în capela română de la 
Plevna, un parastas în memoria soldaților 
români și ruși.

Diarul „Dnewnik" amintesce de aju
torul dat de România emigranților bul
gari, în trecut, când Bulgaria era sub 
Turci. Luarea Griviței de cătră Români a 
probat, că România merită situațiunea pe 
care o ocupă acum în concertul europen. 
Decă Șipca are un loc strălucit în istoria 
liberărei Bulgariei, Grivița pote pretinde 
mai multă considerațiune.

„Domnitorul României —■ încheie 
Dnewnik — vine adi să ne anunțe uitarea 
neînțelegerilor.

„Să-I primim cu bucurie sinceră”.

0 lucrare importantă asupra 
Românieî.* }

*1 Rumanians Staatskredit in deutscher Be- 
leuchtung. Eine finanzpolitische Studie, von Dr. 
Freiherr v. Bracket, Miinchen 1902. J. F. Lehmanns 
Verlag. Broș. M 2’40.

Autorul acestei lucrări și-a luat de 
problemă a schița în mod obiectiv din 
punct de vedere german, un tablou al si
tuației financiare și economice a Româ
niei contimporane și a supune unei cercetări 
în cadrul acesta tote chestiunile la ordi
nea (jilei. cari au atras atențiunea străină
tății asupra României în timpul din urmă

Intre aceste chestiuni se numără în
ainte de tdte chestiunea evreescă, despre 
care vorbesce pe larg în primul capitol. 
Situația particulară a jidovilor, tote difi
cultățile, ce resultă de aici pentru dânșii 
legea nouă a meseriilor, cu deosebire însă 
campania cea mare în pressă, se tratăză 
cu deamăruntul și se dovedesce, cum din 
lupta acesta se derivă ultimele atacuri con
tra situației financiare a României.

In capitolul II. autorul oferă un re- 
sumat clar asupra întregei vieți economice 
a României. Procesul de înființare al tî- 
nerului regat, începând din timpurile mai 
vechi, impresiile lui Moltke asupra Valac- 
hiei, situația economică a țărei la 1866, când a 
venit principele Carol, tdte acestea formeză 
un interesant contrast față cu avântul, ce l’a 
luat România sub domnia de 36 ani ai 
principelui de Hohenzollern. Agricultura 
și industria, politica de circulație și bilan
țul comercial sunt tratate cu date statis
tice alăturea cu tote măsurile și legile 
aduse în chestiunile acestea în ultimele 
decenii. Aici se releveză interesul Germa
niei în privința politică și financiară pentru 
progresul României. Germania posedă în 
mânile sale un miliard de valori române.

In capitolul Illjși IV. „Finanțe și bud
getul statului “și „Noua politică financiară1 
cetitorul găsesce date presentate în cifre 
asupra întregei datorii de stat, tăte împru
muturile, amortisațiunile, cursuri, încasă
rile și cheltuelile budgetare. Acestea din 
urmă sunt presentate în tablourile compa
rative pe timpul de la 1862—1902, fomând 
o iconă fidelă a gospodăriei statului pe 
timp de 40 ani. — Față cu risipa finan
ciară din anumite periode se releveză noua 
politică financiară, cu economiile, ce s’au 
introdus în ultimul timp. In urma restrin- 
gerei budgetului la 218'/2 milione, a pri
sosului din ultimul an și diu anul curent, 
se face constatarea, că urmările recoltei 
slabe de la 1899 an dispărut deja.-

Epilogul lucrării îl formeză cunoscuta 
notă a secretarului de stat Hay relativ 
la chestia evreăscă și atitudinea pressei; 
mai departe regulamentul publicat relativ 
la esecutarea legei meseriilor, precum și 
escedentul de peste 17 milione din anul 
1901/1902.

Procesul contra fundațiunei 
loan Petran.

Glușiu, 10 Nov. n. 1902.
După-ce „Gazeta Transilvaniei" în 

n-rul 236 (n-rul de Dumineca 43) din 8 n. 
1. c. între soirile <Jilei, sub titlul „Cel-ce 
a protegiat pe Valahi” a reprodus ceea-ce 
a publicat „Ujsăg” din Clușiîi în n-rul său 
303 din 5 n. 1. c. între noutăți, sub titlul 
„A ki az olăhokat protegălta", și in’a 
amintit și pe mine ca representant al 
„ Asociațiunei”, pentru liniștirea celor com
petent și a tuturor celor, cari se intere- 
săză de causa fundațiunilor culturale ro
mânesc!, mă simțesc obligat a da urrnă- 
torele deslușiri.

Cum se vede din actele de lăsământ 
de la județul cercual urban din loc, de 
sub nr. 1900 O. 2, Ioan Petran, advocat 
și, protofisc al comitatului Coșiocna, a re- 
pausat în Clușiîi la 31 Decemvrie st. n. 
1899 fără copii. Averea activă rămasă 
după dânsul, conform inventariului luat 
în 18 Oct. st. n. 1900, este prețuită la 
136,359 cor. 58 bani. Starea passivă re- 
presentă numai 6252 cor. 60 bani. Averea 
curată 130,106 cor. 98 bani, între cari bani 
depuși în bănci 78,843 cor. 58 bani și 
15,500 cor. hârtii de vaiere.

Despre avere a dispus în testamen
tul său d-to 26 Martie 1888 așa că „Aso- 
ciațiunea“ este erede universal, dăr nu
mai după mdrtea soției sale născ. Fini 
Intze și după solvirea legatelor de 17,200 
cor. întră în proprietatea averei, care este 
datdre a o administra sub titlul de „fun- 
dațiunea loan Petran". După mdrtea d-nei 
Fani Petran născ. Intze, jumătate din ve
nitul averei se va capitalisa pănă-ce ca
pitalul cu interesele capitalisate cu tot, 
va ajunge la 100,000 fi., pe când cealaltă 
jumătate a venitului averei, se va distri
bui ca stipendii studenților români, cari 
vor escela în ori-ce ram al sciințelor, ori 
artelor. Șcdla gr. cat. din Gilău va că
păta în tot anul din venit 30 fi. pentru 
provederea elevilor săraci cu cărți și vest
minte. Tot șcdla din Gilău capătă și par
tea de realități, ce a avut’o testatorul în 
acea comună a sa natală. Decă capitalul 
cu interesele capitalisate va ajunge la 
100,000 fi. (200,000 cor.), atunci jumătate 
venitul se va distribui în tot anul ca sti
pendii, așa cum s’a arătat mai sus, pe 
când una a patra parte a venitului se va 
întrebuința pentru ajutorarea sodalilor ro
mâni de industrie, er alta a patra parte 
se va da ca premii de încuragiare agri
cultorilor români sîrguincioși și cu pur
tare bună din orașul Glușiu smi comitatul 
Ooșocnei, având preferință aceia, cari șî-au 
câștigat păment prin diligința și sîrguința 
proprie. Decă s’ar desființa „Asociațiunea", 
fundațiunea va întră în administrarea me- 
tropoliei române unite din Blașiu, care 
încă o va administra conform testamen
tului.

Eredii legali la pertractarea lăsă- 
mântului n’au voit să accepte testamentul, 

și așa prin decisiunea nr. 1900 O. 2/8 d-to 
27 Martie 1901 a numitului județ, conform 
§-ului 85 din articolul de lege XVI ex 
1894, au fost îndrumați la proces.

In urma acestei îndrumări judecăto
resc!, Iosif Petran senior, Iosif Pintye și 
Marișca Pintye prin advocatul Dr. Alesan- 
dru Tâbor, în 20 Maiu 1901 sub Nr. civ. 
5736/1901 au așternut la tribunalul din loc 
acțiune pentru desvalidarea testamentului 
contra „Asociațiunei", contra metropoliei 
gr. cat. din Blașiu și contra ddmnei vă
duve Petran.

In acest proces în 14 Octomvrie st. 
n. a. c. s’a încheiat dosarul în procura 
tribunalului și acum se așteptă decisiunea 
tribunalului pentru introducerea proce
dure! de probațiune.

Causa în present se află la judele 
de tribunal referent C. B. sub Nr. civ. 
10968/1902 încă neresolvită.

Nu este adevărat, că testamentul ar 
fi „antipatriotic”. Nu este adevărat, că 
averea ar trece peste 200,000 cor. Nu 
este adevărat, că testamentul ar ave mari 
greșeli formale (nagy mervii alaki hibăk.) 
Nu este adevărat, că afacerea acestui 
testament ar fi ajuns în stadiul pronun- 
țărei sentinței de anulare. Referentul nici 
n’a avut încă timp să se ocupe cu causa. 
Procedura de probațiune nu este intro
dusă, testamentul original nici nu este 
procurat de la conducătorul județului cer
cual urban din loc, unde se află, și mar
torii nu sunt ascultați.

Absolut nu se pote pricepe, care 
păte fi acel isvor pretins autentic, din 
care „Ujsăg" și-ar fi procurat informa- 
țiunea, și pe ce-și baseză firma speranță, 
că procesul se va decide în favorul ru
delor lui loan Petran. Că testamentul ar 
fi estorcat (kierbszakolt) încă nu este ade
vărat, și despre acesta nici în scriptele 
procesului nu se face amintire. Causa nu 
ofere nici o cestiune juridică mai grea 
de rosolvit. Pentru aceea nu pricep, ce 
însemnătate pote avă accentuarea cunos- 
cințelor vaste și a activității consciințidse, 
cu cari „Ujsăg" încarcă pe colegul Dr. 
Alesandru Tăbor. Decă aceste laude sunt 
îndreptate contra mea, declar, că eu ca 
representant al incților, mi-ain făcut și-mi 
voiu face datoria.

întreg comunicatul din „Ujsăg" nu 
păte avă alt înțeles și alt scop, decât a 
face reclamă cu frase gole luate din vent 
unei cause desperate pentru actori, fiind
că defectele, la cari se provocă ndmurile, 
în realitate nu esistă, ci sunt numai ima
gina ți uni.

Testamentul corăspunde întru tote 
prescriselor legei (§-ul 1 a., § 3, 4, 5 art. 
XVI ex. 1876). Este scris și subscris cu 
mâna proprie a testatorului în limba ma
ghiară și provădut cu. clausula necesară 
vidiinată prin doi martori.

Prin urmare „Asociațiunea" și Me- 
tropolia română din Blașiu nu au nici o 
causă a se teme de sentința, ce se va

punere menținută așa la infinit, față cu 
produceri tot nouă și din ce în ce mai 
mult emancipate de spiritul lui Eminescu, 
cum e Vedenia seu Dochia.

In Vedenie cine nu simte pulsul ini- 
mei de femeie, în gingășia închipuirei și 
grația neasămănată a descrierei, și în Dochia 
de asemenea zugrăvirea fetei se vede de 
departe, că e eșită din o concepție feme
iușcă. Apoi s’au publicat poesiile postume 
ale lui Eminescu. Afară de vre-o câte-va 
mai frumdse, sunt încercări neisprăvite și 
cărora poetul nu le dăduse ultimul colorit, 
și de aceea nici nu le publicase, pe când 
poemele Ririei sunt atât de desăvârșite ca 
formă și ca fond. Trebuia părăsită ideea 
că Riria împrumutase inspirațiile ei din 
Eminescu, și acest svon începu să ațîpescă.

Ce să dicem de altă părere ce a 
apărut, pe lângă presupunerea, că lucrările 
Ririei ar fi ale lui Eminescu? Fiind-că eu 
sunt acela, care am descoperit neasemăna
tul talent al marei scriitore și am încura- 
giat’o a-șî da la lumină neîntrecutele crea- 
țiuni, publicându-le chiar mai mult fără 

voia ei, apoi s’a ivit părerea absurdă, că eu 
ași fi autorul lor II Oe e drept, mare onore 
mi-se face, când cei ce vântură asemenea 
păreri fără rost, ine pun pe mine, istoricul 
positiv, de-odată pe o treptă egală cu1 
Eminescu în poesiell (Decă nu sunt de 
Eminescu, sunt de mine).

Nu scieam, că aveam și acest talent. 
Mărturisesc încă, că decă ași fost în stare 
să scriu o singură poemă ca acele ale Ri
riei, ași fi lăsat istoria la o parte și m’ași 
fi dat poesiei. Ori cât ar fi cine-va de 
altruist, e greu de credut ca să pună 
asemenea neîntrecute bucăți pe numele 
altuia, pentru a crea acestuia o celebritate 
de împrumut.

Apoi cum m’ar fi lăsat- inima se aș
tept atâta timp cu poemele mele și să nu 
le dau la lumină, decât după-ce avusesem 
ondrea de a reînoi cunoscința aprdpe ui
tată a Ririei? Cât ca să se fi deșteptat în 
mine musa poetică atât de târdiu, e erăși 
lucru cam anevoie de primit, pentru ori 
ce om cu minte; încât decă părerea din- 
tâiu, că Riria împrumutase scrierile lui 

Eminescu avea pentru densa scusa, că 
erau prea frumdse, spre a le crede eșite 
din o penă pănă acum necunoscută, acestă 
de a doua părere, că eu ași fi autorul lor, 
este, curat vorbind, ridiculă și face de rîs 
pe acei ce o împărtășesc.

Lumea va trebui să se deprindă cu 
ideea, că domna Coralia Gatoschi este în 
adevăr autorea poemelor atât de minunate 
și atât de admirate. Am avut și eu un 
rol forte mare în darea lor la lumină, 
acela de a fi cunoscut neîntrecuta lor va- 
ldre și de a fi stăruit cu cea mai mare 
energie, ca să se dea publicităței. Apoi 
admirația neîmpărțită, ce o am pentru ge
niul Ririei a încuragiat'o și o încuragiază 
la reproduceri tot nouă, de ore-ce succesul 
obținut i-a dovedit că nu mă înșelasem, 
când îi predisesem un viitor strălucit. Der 
la atâta și la nimic mai mult se mărgi- 
nesce rolul meu în creațiunile Ririei.

Pentru a închide însă gura birfitori- 
lor și a invidioșilor, dintre cari femeile ar 
trebui din potrivă se fie mândre, că o ființă 
eșită din rândurile lor le-a înălțat așa de 

sus, adăugăm că Riria n’a început acuma 
i a ține condeiul în mână și că a scris în 
tot-dăuna din tinereță; că are mai multe 
caete volumindse de creațiun! din cele 
mai frumdse, din deosebite epoce ale vieței 
ei; decă pănă acuma nu a publicat nimic, 
este că nu găsise pe nimeni, care să o 
îndemne în de-ajuns a o face....

Ori-cât năcas ar trebui să resimtă cu
noscuta invidie românescașx ori-cum și-ar 
manifesta răutatea ei, rămâne un lucru 
neîndoelnic: In Riria salutăm unul din 
cele mai mari talente poetice ale nemului 
românesc.

Drama Elvira, pe care o scrie acuma 
și din care cetirea celor dintâiu două acte, 
în aula Universității, a lăsat o intipărire 
atât de covârșitdre asupra celor ce au au- 
dit’o, va dovedi și mai bine părerea nos- 
tră, când versurile ei atât de frumdse și 
pline de atâta dulceță pe unele locuri și 
de atâta energie pe altele, vor răsuna pe 
scenă, din minunatele personagii înche
gate de bogata ei imaginație.

(„A.rchivau din Iași.) A. D. Xenopol. 
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aduce. Trebue sS fim cu deplină încre
dere în dreptatea causei și în imparțiali
tatea tribunalului.

Dr. George Ilea, 
advooat.

Din „Reichsrath“.
Ședința de la 11 Noemvrie a „Reichs- 

rath**-ului  austriac a fost erășî viforosă. 
Din causa unei interpelări, antisemiții și 
socialiștii s’au certat și ocărit ca la ușa 
cortului. Social-democratul Pernerstorfer a 
interpelat guvernul din causă, că în diua 
alegerii de deputat, organele statului au 
pătruns în casa muncitorilor. Cere, ca gu
vernul să deschidă cercetare disciplinară 
contra acelor organe.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 

Redactor responsabil: Traian JEL Pop.

A răspuns imediatministrul-president 
Koerber. El a declarat, că a cerut rapor
tul poliției și că va porni eventual cerce
tare. Ce privesce năvala în casa munci
torilor, nimeni — (fise Koerber — n’a dat 
ordin oficial să se facă acesta.

Declarația lui Koerber i-a iritat ne
spus pe socialiști și isbucni îndată un mare 
scandal.

Pernerstorfer cere cuvântul, der anti
semiții nu-1 lasă să vorbescă. Atunci să 
aude vocea lui Dasinski, care strigă anti- 
semiților: Spărgătorilor.

— Ucigași! răspunde Dr. Lueger.
— înșelători, escroci I strigă socia

liștii cătră antisemit!, er Lueger le răs
punde: Totuși v’am pus bine, v’am turtit!

In momentul acela întră în sală an
tisemitul Pattai. Socialiștii îl întimpină cu 
strigări batjocurităre și mai mulți din ei 
voesc să-l însgarde. Pattai vedând pri
mejdia, s’a strecurat din sală afară.

Pernerstorfer vorbesce din nou insul
tând pe antisemițl, însă nu pote vorbi, căci 
vocea lui e înecată de apostrofări ca : în
șelător, hoț, ucigaș, derbedeu!

Cu mare greutate s’a putut restabili 
liniștea și camera a trecut la desbaterea 
declarațiunei lui Koerber de la 16 Oct. 
(cestiunea limbei).

După Bartoli, Manger și Forst, a ur
mat la cuvânt Koerber. Radicalii cehi îl 
întimpină cu strigări de: Abzug Koerber!

Koerber, mereu contradis de Cehi, 
spune, că guvernul e imparțial și nepreo
cupat și că nu va devia de la punctul său 
de vedere. Cele două rasse din Boemia și 
Moravia — dise el — stau de mult în fo
cul conflictului pentru limbă. Nu e folosi
tor resolvirei cestiunei, decă se pretinde 
o formațiune, care s’ar opune raporturilor 
■esistente. Austria în cele din urmă nu 
este un stat național unitar, deci ea nu 
p<5te ave în acest înțeles limbă națională, 
limbă de stat. Guvernul nu va lua ces
tiunea limbei de la ordinea dilei și crede, 
că tocmai prin acesta lucreză in interesul 
poporului cehie. Guvernul ia, ce-i drept, 
posiție pentru limba de stat germană, însă 
ca limbă intermediară. Proiectul guver
nului cuprinde în sine dreptul limbei in
terne cehice, garanteză fiecărui Ceh drep
tul, ca la tote autoritățile din țeră să se 
adreseze în limba sa. Cestiunea limbei tre
bue resolvită, ca „Reichsrath“-ul să de
vină ceea ce trebue să fie: bastionul pu
ternic al tuturor poporelor.SC1RILE DILEI.

— 31 Octoravrie v.

,0 bucată de istorie maghiară — 
în manile Albinei1*.  Diarului „E — k“ i-se 
scrie din Sz.-Keresztur, că la 30 Noemvrie 
se va vinde prin licitație castelul istoric 
al familiei Macskâsi, din Cristur, în care a 
petrecut Bem două nopți înainte și după 
înfrângerea de la Sighișora (1849) și în 
■care Petofi și-a consumat ultimul prând. 
„Albina" are o pretensiune de 40,000 cor, 
asupra acestui castel, și corespondentul 
săcuiu apeleză la biserica unitară și la stat 
să salveze istoria și să cumpere castelul, 
ca să nu ajungă în mâni românesc!.

Comisiunea de imunitate a camerei 
ungare a decis cu 7 voturi majoritate, că 
dreptul de imunitate al deputatului Nessi 
Pa) nu este atacat. Votul acesta i-a inditr- O 

nat grozav pe kossuthiști. In urma acestui 
vot, Nessi va fi estradat juriului militar.

Voluntarii și limba germană. Foile 
unguresc! fac mare cas dintr’o scrisăre 
litografată, ce li-s’a trimis mai multor vo
luntari, cari anul trecut au servit în regi
mentul de infanterie din Seghedin, ce 
pdrtă numele ministrului de honvedi br. 
Fejervary. In scrisăre li-se face cunoscut, 
că ei nu pot fi recomandați pentru a fi 
numiți ofițeri în reservă, dedrece nu cu
nosc limba de serviciu germană (a armatei 
comune.)

Mișcarea ofițerilor în reservă. 
„Fiiggetlen Magyarorszag**  e informat, că 
în sînul ofițerilor în reservă maghiari s’a 
pornit o „seriosă**  mișcare. Vor depune 
rangul de ofițer în reservă, fiind-că nu pot 
tolera să fie supuși unui regulament dis
ciplinar, care pretinde respect față de 
„urgisitul1* „Gott erhalte**.  Numita foie 
adaugă, că 400 de ofițeri în reservă s’au 
alăturat acestei mișcări. — La scirea 
acesta „Alkotmany" observă următdrele : 
„înregistrăm scirea cu mare reservă și 
suntem fdrte curioși a sci pe acei ofițeri, 
cari în urma afacerei Nessi vor renunța 
la rang. Domnii ofițeri sciu prea bine, că 
cel ce renunță la rang devine soldat de 
rend și numai când e permutat la alt re
giment, îl numesc din grație sergent. Er 
decă în urma afacerei-Nessi și-ar depune 
cine-va sabia de ofițer, nu esistă colonel, 
care să număscă sergent pe soldatul de 
rend transferat. Și fiind-că e mai bine se 
fi locotenent, decât vitez de rând, suntem 
curioși, câți ofițeri vor renunța la rangul 
lor în urma afacerei-Nessi ?“

Petrecere. Reuniunea femeilor ro
mâne din loc, va aranja Mercuri în 6/19 
Noemvrie a. c. în sala „Redoutei**  orășe
nesc! o petrecere cu dans în favorul inter- 
natului-orfelinat din loc. Bilete de intrare: 
(2 corăne de personă și 3 corone balcon) 
se pot procura la firmele d-lor Iuliu Popp 
și Frații Simay, precum și sera la cassă. 
începutul la 8*/ 2 săra. Invitări speciale nu 
se fac. Damele sunt rugate a se presenta 
în toaletă simplă.

Succesul unei Românce la Paris. 
Diarul „Petit Bleu“ de la 6 Noemvrie scrie 
sub titlul: „Une future etoile pour la tra- 
gedie“ următorele: Ultimele esaniene de 
la conservator au revelat în secția trage
diei o tînără fată, căreia îi suride un mare 
viitor. Ea se chiemă Ventura; mamă-sa a 
fost artistă dramatică în România. D-șora 
Ventura, care s’a născut în Bucuresci, este 
în etate de 17 ani și este de o frumseță 
răpitore; fața ei e de o espresiune rară, 
vocea sonoră și profundă: jocul îi este 
sobru și gestul larg. D-șora Ventura a 
concurat la esamenul de primire cu o 
scenă din Andromache și deja de Ia pri
mele versuri pronunțate, juriul era cuce
rit. Ea era pentru dânșii o adevărată re- 
velațiune. Victorien Sardou și Lavedan 
plângeau, atât de mult i-a emoționat ac
centele tragice ale tinerei fete. Halevy a 
esclamat: „La anul va obține premiul în- 
tâiu, este a doua Rachel“.

Adunarea statului catolic din ar
deal se deschide astădî 13 Nov. Din Bra
șov a plecat la acestă adunare parochj.il 
Neurihrer împreună cu advocații Harmath 
și Dr. Zakariâs. Unele foi sunt curidse a 
sci, dâcă episcopul Majlath va răspunde 
la atacurile lui Banffy.

Gjruparea studenților unguri pe 
basă confesională. Alarma dată de prim- 
curatorul districtului bisericesc reformat 
din Ardeal, br. D. Banffy, și-a avut efec
tul. In Clușifl s’a înjghebat un comitet de 
inițiativă, care publică prin diare un apel 
desperat, chemând pe tinerii protestanți 
să se grupeze într'un cerc confesional 
numit „Bethlen Kdr“, în care se se lupte 
pentru „patrie și lege, așa cum le-a arătat 
nemuritorul Bethlenu.

Statute aprobate. Ministrul unguresc 
de interne cu Nr. 98,943/902 a apro
bat statutele „Reuniunei femeilor române 
gr. cat.**  din Zlatna, cu scop de a înfrum- 

seța biserica română gr. cat. și a sprigini 
pe elevii români gr. cat. din loc.

Bani germani pentru o statuă 
maghiară. Orașul Koszeg vre să ridice o 
statuă lui Nicolae Jurisich, care ca că
pitan al cetății Koszeg, a apărat’o timp 
de mai multe săptămâni contra Turcilor. 
Comitetul a trimis liste de subscripție și 
în orașele Augsburg, Ulm, Meiningen, 
Eslingen, Strassburg, Heidelberg, Frank
furt, Niirnberg, Regensburg și Passau, ru- 
gându-le să contribue și ele la cheltuelile 
statuei, sub pretext, că Jurisich a împie
decat cucerirea semilunei în Germania. 
„Egyetârtâs**  îi dăscălesce rău pe cei din 
Koszeg, pentru-că milogesc ajutorul Nâm- 
țului: „Măsura cea mai minimă a con- 
scienței de sine nu permite—dice „E—su 
— ca cineva să ceră bani de Ia cel cu 
care e mânios. Nu se mai află acolo (în 
Koszeg) un Jurisich, care să împiedece, 
ca prin astfel de mijldce să se ridice sta
tua? căci acesta (cererea de ajutor) este 
ca și o a doua invasiune turcescă.1*—Gro
zavi sunt d-nii kossuthiști.

Prea multe studente. Alaltăer! doc
torul Stefan Minovicl, dechidendu-și cur
sul de chimie la facultatea de medicină 
din Bucuresci, a fost forte surprins con
statând, că auditoriul său este compus 
în cea mai mare parte din representante 
de ale sexului frumos. Distinsul și galan
tul profesor în loc să se adreseze domni
lor, s’a adresat damelor și doinnișărelor 
felicitându-le pentru dragostea lor,... pen
tru sciință. „Feminismul face așa der pro
grese în România1*,  observă la acesta dia
rul „La Roumanie11.

De la jubileul societății „Lieder- 
tafel“. Diarul nemțesc din Bucuresci „Buk. 
Tagblatt1* scriind la loc de frunte nisce 
amintiri de la jubileul societății de cân
tări din Bucuresci, relevâză impresia bună, 
ce au produs’o cântăreții țărani dlnRîșnov 
la acel jubileu, și vorbind despre starea 
decădută a țăranului român, își ’esprimă 
dorința, să se coloniseze în România vr’o 
30—40,000 țărani germani, cărora se li-se 
dea „autonomie**  — fără de care (fice, că 
Neamțul nu pote trăi — și apoi acei co
loniști vor face minuni prin esemplul viu 
de economie rațională asupra țăranului 
român...

Ministru și țeran. Se scrie din 
Copenhaga: Ministrul agriculturei Ole 
Hansen, nu s’a lăsat de ocupațiunile, pe 
cari le urma, ca simplu țăran, ce era mai 
’nainte, nici de când a devenit „Exce
lență**.  Mai deunăzi l’au vădut cu pipa în 
gură, mergând cu căruța cu cărbuni din 
orășelul Ringstedt la proprietatatea sa. 
Ministrul mâna singur caii, și cine nu-1 
cunoscea, credea că e un simplu țăran.

Arestarea lui Mascagni. Se scrie 
din Newyork: Mascagni, care actualmente 
face un turneu în America, a fost arestat 
în Boston pe basa unei denunțări făcute 
de impresariul său, cum-c.ă Macsagni nu 
s’ar fi ținut de contractul, ce-1 încheiaseră 
împreună. Mascagni a fost liberat numai 
după ce a depus o cauțiune de 10,000 
dollari.

Pote să fie un ofițer fracmason? 
In Jaurin s’a întâmplat la raportul de tomnă 
(Hauptrapport) al ofițerilor îu reservă, că 
un ofițer în reservă a adresatlocotenent- 
colonelului întrebarea, dâcă e permis 
să fie membru cineva la loja francmaso
nică? întrebarea a fost pusă, fără îndoială 
numai din curiositate, căci regulamentul 
de serviciu interdice categoric participa
rea ofițerilor la societăți secrete. Cu iote 
acestea locotenent-eolonelul i-a răspuns 
întrebătorului și verbal cu un categoric : Nu.

3. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că. la suferințe le stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. P-ețul unei 
cutii originale ‘2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif-- 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provînciă să se ceră preparatul A. Mol, 
provădut cu matca de contravenție și subscriere.

ULTIME SC1RL
Visita Regelui Carol in Rusciuc.

Rosciuc, 12 Noemvrie 1902. Eri 
la 6rele 2% regele Carol și suita, 
sosi aici. 21 tunuri salută de pe fer
mul bulgar sosirea vaporului „Orien
tul* 1, pe care se afla Regele. Mul
țimea aclamă viu pe Suveranul Ro
mâniei. La acostarea vaporului, Prin
cipele Ferdinand se urcă pe bord și 
salută pe Regele Carol, îmbrățișân- 
du-se în mod călduros. O companie 
marină a dat onorurile militare. Pe 
cheu se aflau toți miniștri bulgari, 
mitropolitul Rusciucului și mai mulți 
ofițeri superiori. De la țerm Regele 
fu condus la palat în trăsură de 
gală. La întrarea în strada Knia- 
jevska primarul orașului a presentat 
regelui Carol pânea și sarea, rostind 
cuvinte căldurose de întâmpinare. 
Trupele garnisdnei erau postate pe 
întreg lungul drumnlui. La palat 
s’a făcut presentările reciproce ale 
suitelor. Regele a făcut o visită mi
tropolitului, a primit apoi corpul 
consular și a acordat o audiența 
ministrului president Daneff.

Sera s’a dat un prânej la care 
principele Ferdinand a rostit urmă
torul toast :

„Cu o adevărată satisfacțiune salut 
pe Augustul vecin, care vine să-mi întdrcă 
visita pe pământ bulgar.

Presența regelui României printre noi 
este o dovadă despre raporturile de prie
tenie și de bună vecinătate, cari esistă în 
chip atât de fericit între țera Sa și a Mea. 
Țin se dau Maiestății Vostre asigurarea, 
că Eu și guvernul Meu, nu vom negligia 
nimic pentru a strînge și consolida aceste 
bune raporturi.

Acestă visită este cu atât mai pre- 
țidsă pentru Bulgaria și Suveranul ei, mi 
cât ea coincide cu aniversara a 25-a a 
râsboiului liberării, la care Majestatea- 
Vostră și viteza Sa armată au luat o parte 
gloridsă pe câmpurile de luptă dintre Du
năre și Balcani. Noi le vom păstra cu fL 
delitate o recunoscetore amintire.

Animat de aceste sentimente ridic 
paharul Meu în sănătatea Maiestății Vos
tre, a Maiestății Sale Reginei și a Dinas
tiei Regale, precum și pentru prosperita
tea României**.

M. S. Regele Carol a răspuns:
„Viu mișcat de cuvintele amabile, ce 

Alteța Vdstră Regală Mi-ați adresat, mul
țumesc din t<5tă inima pentru frumâsa și 
căldurosa primire, ce Mi-s’a făcut din par
tea poporului Său, a armatei Sale și în spe
cial a orașului Rusciuk, ale cărui progrese 
desăvârșite sub Domnia Văstră M’au suprins 
în mod plăcut. Privesc ca o coincidență 
norocită, că am venit să întorc visita Al
teței Vdstre Regale la epoca aniversărei 
a două-deci și cincea a resboiului glorios, 
care s’a desfășurat pe câmpurile de bătă
lie din Bulgaria. Națiunea bulgară salută 
cu aceleași simțăminte ca și noi victoriile 
repurtate de armatele aliate ruso-române, 
Aceste evenimente nu pot decât se apro
pie țerile nostre și sd consolideze relațiu- 
nile de prietenie, cari pentru Mine au un 
mare preț.

Visita Mea fiind o nouă chezășie 
pentru desvoltarea lor în viitor, formând 
urările cele mai sincere pentru fericirea 
Alteței Vostre Regale’și a membrilor Fa
miliei Sale, pentru dilele scumpe ale Au
gustei Sale Mame și pentru prosperitatea 
Bulgariei, ridic acest pahar în sănătatea 
Alteței Sale Regale Principelui Bulgariei.“

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 12 Noemvrie.

Europa; Straus, Friedek; Grunwald, Pross- 
snitz ; Megri, Triest; Hinterseer, Timișdra; Urs- 
prung, Mișcolț; Zarvig, Os Mâdefalva; Hoffmann, 
Turdoșin; Csiki, Dutschek, Clușiîi; Maori, Bușteni; 
Friederlin, Paris: Fiirst, Pesta; Steinbach, SteiDer, 
Diamant, Kohn, Hauser, ' iena.

Orient: Borbely, Sinaia; Frischmann, K. 
Borșa ; Lupan, proprietar, Baia-Sprie

Bucuresci: Fluss. Freiberg, Pollak, Pesta; 
Brand, Boiarolu, Caloian, Ejdecovits, Bucuresci.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 12 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0 ...................  120 50
Renta de corone ung. 4% • • • ^0
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 90 30 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%- 97.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 291 20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.— 
Impr. ung. cu premii....................101.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.80 
Renta de argint austr......................... 120.60
Renta de hârtie austr......................... 100.05

V 7j In piața Prundului nr. 5, colț
Cursul pieței Brașov.

Nr. 240.—1902.

Renta de aur austr................................91.50
Losuri din 1860.................................. 160.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.66
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 702.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 665 75
Napoleondori.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . . 116.95
London vista.................................. 239.20
Paris vista.............................................95.20
tfente austr. 4°/0 de corone . . 95 10
Note italiene .................................. —.—

' este un local de

' Boltă, ele închiriat. I
Tot în aceaș casă, constătătb- ♦ 

re din 3 boite, 5 odăi, 2 bucătă- | 
rii, grajd, grădină, vis-a-vis de f 
biserica S. Nicolae. Posiție forte * 

• frumbsă în fața sorelui.
| Precum și un loc de zidit. | 
, nr top. 10765, 10766, în drumul | 
! Gărei .vis -ă- vis de Magazinele g

„Albinei11 în mărime de 3400 î 
; metri X
i Ambele aceste imobile sunt | 
i de vendare. $
i Doritorii se pot adresa la pro- A 
i prietar în Piața Prundului nr 5 i 
' 3-5.(7(,g'- ' a

Din 12 Novembre n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. >> 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. îl 19.04 n 19.07
Galbeni 11.20 n 10.30
Ruble Rusesc! 2.54 n — o —
Mărci germane n 117.25 —.—
qire turcescl 21.40 îi 21.50
Scris fonc.Albina 5% 101. n 102.-

Sz. 11027—1962.

Tineul Nicolae Ion Stoian din Cer- 
natu (Săcele) făcând datorii în 
diferite părți, se atrage atenția Onor, 
p. a nu-l msi credita, că părinții nu 
iau nici o respundere și nici nu vor 
plăti.

2-2. (740) Părinții.

tlkv. .
Arveresi hîrdetmenyi kivonat.

A fogarasi kir. jârâsbirosăg, mint telekkonyvi hatosăg kbzhirre teszi, 
hogy a „Furnika11 tak.-pânztâr vâgrehajtatbnak Motok Jănos Miklbs vâ- 
grehajtăst szenvedb elleni 740 kor.—Bl. tbkekoveteles es jârnlâkai irăn- 
ti vâgrehajtâsi iigyâben a brassoi kir. torv.-szek (a fogarasi kir. jârâsbi- 
rosâg) teruletân levb, a Szeszcsor kbz-’âgben fekvo, a szeszcsori 249 sz.

z 3760 -19(2 
i ikvi.

Arveresi hirîetmenyî kivonat.
A brassoi kir. torvânvszek, mint telekk bnyvi hatbsâg, kozhirrâ teszi, 

hogy M'isoiu Jsnos vâgrehajtatbuak Zâra Juon vâgrehajtâst szenvedb 
elleni 86 kor. tbkekbveteles 6s jârulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben a 
brassbi kir tbtv6nysz6k (a zernesti kir. jârâsbirosâg ten letân levb Peș
tera kozsâg hatârân fekvb a pesterai 159 sz. tlji<vben A f 2 rndsz. a. 
1)951/1, 10952/1, 10957, 10960, 10961 ds 10962 lirsz. felvett ingatlanok- 
ra 941 koronâban ezentiel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest el- 
rendeite 6s hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1903 evi Januăr ho 
16-îk napjân delelott 9 orakor Peștera kbzsag hâzânâl megtartandb nyil- 
vănos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10"/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 Șâban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott âs az 1881. evi november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban kijelblt bvadekkepes ârtekpapirban a kikuldott 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a erteltnâben a bâuat- 
penznek a birosâgnâl elbleges elbelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elis- 
mervenyt âtszoigâltatni.

Kelt Bras so, 1902 evi augusztus hb 9-ik napjân.
A brassoi kir tor. szek, mint tlkbnvvi hatosăg.

’•t

Kovâcs,
albiro.
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precum și gsâirae de ©asă se capetă în fie
care di prospetă în Srutăria © @ s 

WILHELM SCHMIDTS
3 Strada aței nr. 3, și m Str. Hirscher nr. 6. 

La ESPOSiȚIA SPECIALĂ din LONDRA în 1902 premiat cu medalia de aur.
4- 4 (735) 1

tljkvi 266 hraz ingatlanra 31 kor. 2236 hrsz. ingatlanra 11 kor.
517/3 n 2 11 23 8/1 w 71 11 77

518 n w 10 17 550 77 11 52 77

691 n 7 71 2076 71 14 17

742 5? 71 8 71 547/1 77 53 H

1071, 1072 » 71 37 n 517/2 11 r 2 77

1471/2 n 11 30 77 2320 7? n 27 n

1520 n 77 36 11 226/2 17 77 8 9
1568 17 17 17 311/1 11 n 5 77
1732 n 77 6 71 1624 77 77 14 17

1833, 1834 7Î r 36 11 1415 77 71 320 11

koronâban a rajta levb âptiletekkel ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr~
ban az ârverbstt elrendelte 6s hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 
1902 evi Ooczember ho 3-ik napjăn delelott 9 orakor Szeszcsor kozseg hâ- 
zânâ.1 megtartandb nyilvânos ărveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak h''1’', -ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolya nasal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyuii- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt ovadâkkâpes ertâkpapirban a kikiil- 
dott kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ârtehn >be;i a 
bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserbl kiâlhtoct sz bâlyszei u 
elismervenyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi augusztus ho 18-ik napjân.
A kir. jârâsbirosăg, mint tlknyvi hatosăg

Schupiter,
730.1 — 1 jjțr> albiro.
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Prafurile-Seidlitz aie iui Moli
^ea-SiJ.uihEle numiți, «Seeâ JSwenj-e csutllă este pro» e«Jiatsi eu nias-ea de 

aperare s» lui A. Moli $1 cu subscrierea hi».
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor n ai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pc cale jtMecâtorescă.

Franzbrarmtwem și a lui
mimci fiecare sticlă este c rovedută cu marca de scutire și cuvenidunu HUHlIde, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelii. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corb' e 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a peb i, cu deosebire pentru copii și adulț.I. Prețul unei bucăți Coi. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de s?.| un, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.
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Vrlmlterra prîsscljraiă prin
FariMacfistggi A. ÎIWLIj,

c. și r. fnruisur ai curbii imperiale Viena, Tuclilanlien 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La depășite se s<: cerii anumit, preparatele proveițute cu iscălitura șt marca 
apgrare a lui J. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustadter
și engros la 0. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. -*

de

X
M
M

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciur cu și la tremias Nepoții. "Wi
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Cea mai mare colectură principală 
invită prin presenta pe On. sa clientelă a-și procura 

Losiara de clasa 
pentra tragerea din:

20 și 21 Noemvrie
j rețurile originale statorite de
los întreg Cor. 12.— | Un los de Hll Sfert

•w
și adecă:

Cor. 3.—

âJâncîmii, 0ois6mii, Una- 
totală de milibne, resultă, că

„ „ de jnmetate „ 6. - i „ „ „ o optime „ 150
Considerând, c ă am plătit până acuma Onor, nostre

clientele câștiguri -colosa le ca :
Unasutămii Corone pe Nr. 96229 în Brasov,
Douedecîmii 75 55 „ 65164 55 55

Treidecimii 55 55 „ 22533 55 Sibiiu,
Douedecimii 55 55 „ 12893 55 Segliedin,
De ce ni ii 55 5? „ 6366 55 K-Vâsârhely,
Decenții 55 55 „ 52070 55 Satulung,
Decemii 55 15 „ 65170 55 Câmpina,
Decenții 55 55 „ 65579 35 Resnov,

mai departe câștiguri de:
mase corone etc. în sumă
c-jiectuia no-tră așa de norocbsă e de preferit față de altele.

Efectu m comandele din afară cât se pote mai prompt și 
plătim tote câștigurile fără nicT o detragere și ;ub cea tuai 
mare discrețiune.

feî'Oh t iffls'r frMtfiJB, 

societate de bancă în comandită, Brașov 
cea mai mare colectară principală din Transilvania.

TipgraBa A. Mureșianu, Brașov.


