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Țeră seracă.
Intre proiectele de lege, ce s’au 

presentat în timpul din urmă came
rei ungare, este și acela privitor la 
augme.ntarea listei civile. E vorba 
adecă ca cheltueliie pentru susține
rea curții Majestății Sale imp. și reg. 
se fie ridicate dela 9 milione 300 de 
mii, la suma de 11 milidne 300 de 
mii corone, începând dela 1 Ianua
rie 1902 pănăla31 Decemvrie 1911, 
adecă pe timp de 10 ani.

Ca să pocă fi acoperit plusul de 
două milione corone și pe anul cu
rent, proiectul de lege prevede un 
credit suplementar corespunzător a- 
cestei sume.

In motivare ministru-președinte 
Szell, care a presentat acest proiect 
de lege în ședința de Vineri a ca
merei, că de 30 de ani, de
când s’a stabilit lista civilă, s’au 
schimbat mult „relațiunile și con- 
ceptele“ vieții, și în urmaacâsta au 
crescut și trebuințele în mare mă
sură. Precum s’au mărit salariile 
funcționarilor în tote ramurile admi
nistrației statului,., așa a trebuit să 
se mărâscă și piața funcționarilor 
curții în timp de 30 de ani cam 
pănă la 38°/0. Asemenea s’au înmul
țit și cheltueliie celelalte pentru clă
diri, grădini, vinătâre, apoi cele pen
tru primirea domnitorilor streini, 
pentru călătoriile dinăuntrul monar- 
chiei, pentru representarea Majestății 
Sale în străinătate etc. Der a 
mai fost mărit și palatul regesc de 
la Buda prin clădiri nouă și pom- 
pose, ce se vor termina în anul vii
tor. Cheltuielele acestor clădiri s’au 
acoperit an de an cu sumele reți
nute din lista civilă; dăr aceste sume 
n’au ajuns se acopere cheltueliie și 
deci lipsa a trebuit se fie acoperită 
prin avansuri din visteria statului. 
Avansurile făcute pănă acuma ating 
deja suma de 18 milione corone. 
Augmentarea listei civile are deci și 
scopul de a plăti gradat ace-te avan
suri. Dâr mărindu-se palatul regesc, 
acesta va aduce cu sine și mai mari 
chieltueli ale curții, fiind-că se va 
înmulți personalul ei și se vor în 
mulți și chieltuielile ei pentru festi
vitățile obicinuite pe timpul cât 
curtea petrece în Buda.

Când ministru-președinte a de
pus proiectul de lege din cestiune 
pe biroul camerei, cerând se se pre
dea comisiunei financiare a camerei 
pentru opinare, cuvintele sale au fost 
întimpinate cu mare sgoinot din 
partea stângei estreme. Sgomotul și 
strigările s’au potențat, când preșe
dintele Apponyi a voit să enunțe, 
că proiectul va fi predat amintitei 
comisiuni. Barabas și alți câți-va 
din partidul koșuthist au pretins 
și au stăruit, ca proiectul de lege se 
fie trimis în secțiuni, fiind pre im
portant și fiind-că în secțiuni pot 
lua parte toți deputății la discusiu- 
nea asupra lui

In decursul discuției destul de 
înfocate și al căreia resultat a fost, 
că majoritatea (drâpta cu partidul 
poporal) a primit propunerea mi- 
nistrului-președinte, s’au auejit stri

gări din partea koșuthiștilor: „Re- 
trageți proiectul de lege!“ „Din 
acest proiect nu se va face nici
odată lege!“ etc., er unul dintre 
koșuthiștl (Ratkay L). a strigat în 
gura mare, între aprobările și aplau- 
sele sgomotose ale stângei și ale 
stângei estreme: „Trebue să des
lușim pe regele maghiar, că stă față 
c'o țeră seracă... și atunci sunt con
vins, că simțul de dreptate și sim
țul cavaleresc îl va face pe regele 
maghiar, ca el însu-șl se câră, ca 
acest proiect de lege se fie luat dela 
ordinea Zilei11...

Țeră săracă!
Dâr atunci, când cu consimță

mântul Koșuthiștilor s’a decis se se 
clădescă noul parlament, în care 
s’au băgat Ze°i fie milione și a că
ruia lues și strălucire estravagantă 
apasă mai mult asupra consciinței 
representanților națiunei, decât o 
face să se înalțe, — fosta ore țera 
bogată?

Atunci când în cei 30 de ani 
din urmă s’au votat nenumăratele 
proiecte de lege, prin cari s’a în
cărcat visteria statului cu milione 
și miliâne numai și numai pentru 
fala golă a elementului dela putere, 
bani cu grămada aruncați în vânt 
fără de nici un folos real, țâra n’a 
fost săracă?

Organul kossuthist într’un arti
col întitulat „bani regelui11, scris în 
mod nu numai cu totul ireverențios, 
der chiar ofensator, esclamă între 
altele: „Ii trebue bani regelui.... Bu
nule Maghiare deschideți numai pun
ga, dâcă-i trebue bani primului ce- 
tățen, dăi. Mulți, fârte mulți bani, case 
vadă cu ce mulțumire plătesce Ma
ghiarul pentru iubirea iui plină de 
abnegare. pentru îngrijirea lui părin- 
tescă.... Mai bine se flămânZâscă 
multele mii de învățători încă câți
va Zeci fie anî! Căci ei și așa nu-s 
învețați la traiu bun. Pâne uscată, 
multă apă carne puțină: nu-i ceva 
nou pentru ei etc.u

Fiind vorba de învățători, kos- 
suthiștii ar trebui se scie că din 
din acele multe mii, despre cari Zice, 
că fllămânZosc, numai o miuirnă 
parte aparține poporului maghiar și 
că în realitate aprâpe totalitatea lor 
sunt învățători ai școlelor poporale 
confesionale ale naționalităților.

Ei bine, n’au luat parte de 30 
de ani înebee tot-deuna și kossuth- 
iștii în număr mare la sfâtuirile și 
desbaterile dietei? Cine din sinul 
lor și când șl a ridicat vre-odată vo
cea sa pentru învățătorii săraci ro
mâni, nemți, slovaci, sârbi, etc?... 
Cine dintre ei și când a combătut 
vre-odată risipa ce au făcut’o toți 
miniștri, de culte de-a rândul cu șed- 
lele de stat și cu clădirile lorluxose, 
ridicate prin ținuturile nostre în costa 
școlelor nbstre, pentru ca cele mai 
multe din ele să rămână aprope gole, 
ducând numai neînțelegeri și zizanii 
în mijlocul poporațiunei liniștite?

Atunci, când aceeași miniștri, 
constatând, că nu sunt bani ca se 
ridice pretutindeni școle de stat, se 
felicitau, că bisericile naționalităților 
îngrijesc cu propriile jertfe ale cre

dincioșilor lor pentru susținerea șcb- 
lelor în ținuturile nemaghiare, de ce 
nu s’a găsit nici un koșuthist, care 
se fi constatat, că este o mare ne
dreptate că statul nu jertfesce nimic 
pentru școlele naționalităților și că, 
după-ce acestea jertfesc atât de mult 
ca să-și susție cu propriile lor forțe 
școlele, guvernul mai pretinde dela 
ele încă nouă jertfe, impunendu-le 
din ce în ce mai mari sarcini pen
tru cultivarea li tubei maghiare, în 
oposiție cu preceptele pedagogice și 
paralisând efectul întregului învăță
mânt în școlele nemaghiare?

Aflatu-s’a vr’odată unul măcar 
dintre knssuthiștl — afară de „cor
bul albu Ludovic Mocsary — care 
se fi arătat în dietă, ce nedreptate 
mare li-se face naționalităților și se 
fi dovedit, că unei țări sărace nu-i 
este permis de a arunca pe fie care 
an în vânt milione de florini pentru 
orgoliul și trufia unei părți a popo
rațiunei sale, er a tolera în același 
timp ca cea mai mare parte a aces
tei poporațiunl să fie încărcată cu o 
îndoită contribuție școlară, una pentru 
stat, dela care nu trage nici un fo
los și alta pentru susținerea șcălelor 
ei confesionale naționale, pe care gu
vernul le răsboiesce în continuu în 
numele statului?

Țâră seracă e Ungaria, nu pen- 
tru-că lista civilă se urcă la atâtea 
și atâtea milibne de corone, ci peu- 
tru-că ea este deja de trei-fiecl și mai 
bine de ani guvernată de bmenl, cari 
nu sciu se păstreze comorile țării, 
isvorul progresului sănătos, ai tăriei, 
bunăstării și fericirei ei.

Țâră seracă e aceea, în care ce
tățenilor li-se măsură cu două mă
suri ; unde cei dela cârmă părtinesc 
și sprijinesc desvoltarea națională a 
unui popor pe socotela celuilalt, cum 
se întâmplă de esemplu atât de bătător 
la ochi cu colonisările, ce țintesc nu- 
uai la întărirea elementului domi
nant.

Săracă e țera, în care nu locui
torii băștinași au cuvântul și trecerea 
cea mai mare Ja stăpânire, ci o pă
tură streină supra-pusă, pătura neo- 
maghiară seu jidovescă, care se fo- 
losesce de relațiunile neisprăvite și 
de antagonismul dintre poporele țârii 
pentru a sădi tot mai multă zizanie 
între ele, ca se potă cu atât mai 
iișor pescui în turbnre.

Țeră săracă, de tot seracă, este 
în care cetățenii nu mai cutâză se 
vorbâscă adevărul și să apere drep
tatea, de temere a nu ațîța resbu- 
narea celor dela putere și a haitei 
de renegați, ce selâgă de pulpana lor.

Der nu numai țeră seracă este 
Ungaria, ci nație săracă sunt și vor 
rămâne cu deosebire Maghiarii, pe 
câtă vreme bărbații lor înțelepți și 
imparțiali nu vor cuteza a-șl ridica 
vocea în favorul bunei păci și înțe
legeri cu celelalte naționalități și 
pe câtă vreme cei ce ici colo totuși 
îndrăsnesc a’șl ridica din când în când 
glasul admonietor, ca să-i oprescă 
pe conaționalii lor din drumul pră
păstios, pe care au apucat, vor fi 
ciupiți, batjocurițl și huiduiți.

Inzadar vor striga Barabas, Rat
kay și soți în potriva listei civile și 
a regelui, înzadar se vor sili a brila 
în cameră cu esclamări drastice, căci 
nu vor seduce pe nimeni a crede, 
că vorbesc sincer și cu durere pen
tru țâră și popârele ei. Decă a con
tribuit ceva la derăpânarea bună
stării și a mulțumirii publice, atunci 
de sigur că nenorocita politică a in
toleranței naționale a fost în primul 
rând causa, că țâra a sărăcit așa de 
mult.

Cabinet de coaliție in Austria. 
Evenimentele petrecute în ultimele septă- 
mâni în Austria, au convins guvernul, că 
cu promisiuni pe de-oparte și cu amenin
țări pe de altă parte, nu mai e cu pu
tință salvarea situațiunei, nici resultate 
reale și durabile nu se pot dobândi. Nu
mai o împăcare frățescă între Cehi și Ger
mani ar crea stări normale în Austria. Der 
sub actualul cabinet, care are caracter 
german, acesta nu se va pute, și numai 
prin formarea unui cabinet de coalițiune 
care să nu fie repudiat nici de Cehi, nici 
de Germani, lucrurile s’ar pute împăca în 
imperiu. Se dice, că ministrul-president 
Koerber sondâză deja terenul la conducă
torii partidelor. Diareic „Polit.ik“, „Slovo 
Polskie*  și „Grazer Tageblatt" — repre- 
sentând fie-care partidul lor (ceh, polon, 
german) — sprijinesc ideia acesta, deși nu 
prea cred într’un deplin succes. Greutatea 
cea mare zace în alipirea Cehilor față de 
o resolvire favorabilă pentru ei a cestiu- 
nei limbei. Fără de condiția acesta, e mai 
mult ca sigur, că ei nu pot fi câștigați și 
desarmați de nici un guvern.

Pressa străină și visita Regelui 
Carol in Bulgaria. Diarul „Newes Wie
ner Tagblattd vorbind de întrevederea 
Regelui Carol cu principele Ferdinand al 
Bulgariei, dice, că este fdrte îmbucurătdre 
pentru toți amicii păcei, printre cari Aus- 
tro-Ungaria în primul rînd, declarațiunea 
Regelui Carol, care în toastul seu a re
levat, că a venit în Bulgaria ca cel mai 
bun și mai sincer prieten al Bulgarilor. 
Acestă declarațiune este de alt-fel con
formă cu intențiunile înțelegerei austro- 
ruse, că nu esistă nici un desacord între 
statele din Peninsula balcanică, care ar 
pută se aibă vre-o îurîurire asupra situa
țiunei politicei generale. întrevederea de 
la Rusciuc însemneză așa-der un progres 
îmbucurător în realitatea acestei stări de 
lucruri. — Diarul vienes adaugă apoi că 
relațiunile româno-bulgare cu cât se vor 
desvolta mai cordial, cu atât mai fondată 
este așteptarea, că și cercurile dirigiuitdre 
bulgare își vor da socotela de înalta va- 
ldre politică a Regelui României.

Diarul „Extrablatt", consacră un ar
ticol asupra visitei regelui Carol în Bul
garia, în care esprimă bucuria, ce simte 
Austria, văzând apropierea, ce se face în
tre România și Bulgaria. Acestă apropiere 
o consideră guvernul austriac, ca o ga
ranție a păcei și a liniștei în Balcani.

„Valahisare in biserica gr. cat.“ 
In Oareii-mari esistă două parochii gr. 
cat. având amândouă câte-o biserică fru- 
măsă una lângă alta. Intr’una se cele
brezi liturghia românesce în a doua ru- 
tenesce, predica însă în ambele se ține 
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unguresce, fiind credincioșii cu desăvâr
șire maghiarisațî. Ambele parochii se țin 
de eparchia de Oradea-mare. Anul acesta, 
devenind vacantă parochia rutenă, cre
dincioșii au petiționat la consistor să nu 
publice concurs, pănă nu se va resolvi 
afacerea alipirei acestei parochii la die- 
cesa rutănă a Muncaciului, pentru care 
au făcut pașii necesari. Petiția n'a fost 
ascultată și în urma concursului a fost 
numit paroch Radu Cupariu, care însă te- 
mându-se de scandalul pus în perspectivă, 
și-a dat dimisia. Acum a fost numit un 
alt preot, pe care de asemenea nu vor 
să-l primâscă. Rutenii din Oarei au alar
mat ministerul cultelor și acuma alarmeză 
opinia publică printr’o broșură publicată 
de Somosy Miklos sub titlul „Nemzeti kilz- 
delem“, în care acusă consistorul și mai 
ales pe vicariul general Dr. Lauran cu 
tendințe de „valahisare", se expectoreză 
contra giranasiului din Beiușiu, unde s’ar 
fi educând tinerimea în sens antimaghiar 
etc. Pressa maghiară comenteză broșura 
sub titlul de mai sus și altele de felul 
acesta.

Demisia cabinetului bulgăresc. 
D-l Danew, președintele consiliului de mi
niștri, a cerut camerei suspendarea ședin
țelor, dedrece cabinetul și-a dat dimisia.

Omagiul cetățenilor Plevnei.
Ca întregire a raportului despre vi- 

sita M. S. Regelui Carol în Bulgaria, mai 
dăm adi următorea cuvântare rostită de 
fruntașul din orașul Plevna Dr. Drumeff, 
în numele concetățenilor săi:

Maiestate,
Tresare sufletul meu de recunoscință 

în acest moment solemn, în care salut pe 
Maiestatea Vdstră în numele a mii de ce
tățeni din Plevna cu cuvintele căldurdse: 
— Să fi bine venit, Sire!

Maiestate,
Intrațî astădî din nou în orașul Plev

nei, în ale cărui împrejurimi, sunt acum 
două-deci și cinci de ani, armata eroică 
română, comandată de Maiestatea Vostră, 
a luat o parte activă în luptele pentru li
berarea nostră și a dovedit o vitejie și 
un avânt impunător.

Aflându-mă în acest moment solemn 
dinaintea Maiestăței Vostre, îmi aduc, fără 
voie, aminte de nenorocitul nostru trecut, 
care a mișcat inima generosă a mărinimo
sului Țar liberator, precum și inima Maj. 
Vostre. Urmările acestui fapt sublim a 
fost liberarea nostră.

Aducând aminte Maiestății Vostre 
tdte acestea, O rog ferbinte să-mî dea 
înaltă voie să spun câte-va cuvinte des
pre istoria ndstră:

Dând poporul bulgar suspina de du
rere și era nevoit să părăsescă pămân
tul său propriu, frățescul popor român 
deschidea granițele sale și ne da asii 
și spiijin; âr mai târdiu s’a ridicat cu 

oștea sa să se lupte pentru a ndstră slo
bozenie.

Guvernul și mărinimosul Suveran al 
României, s’a hotărît și el să coopereze 
cu armatele rusescî și eroii români au 
sburat iute spre Plevna și Grivița, spre 
acea Griviță, care astădî este împodo
bită cu mărețul templu, în care se vor 
păstra pentru vecie scumpele rămășițe ale 
vitejilor români, picați pe câmpul luptei 
pentru a nostră liberare!

Decă România a avut în secolii tre- 
cuțî Suverani ca Mihaiu Vitâzul, ca Mir
cea, ca Ștefan-cel-Mare, ea are în al nouă- 
spre-decelea veac un Suveran nu mai pu
țin victorios, și care merită să pdrte nu
mele de Carol cel Mare! Așa dâr, per- 
mite-țî, Sire, ca aci chiar, în locul unde 
s’au îndeplinit aceste fapte eroice, să Vă 
esprim omagiul recunoscinței ndstre a- 
dânci, strigând:

Să trăiâscă Marele Rege și Erou al 
României Carol I!

Să trăiescă România!

Discursul episcopului conte 
Maj lath.

Cei-ce se așteptau, că episcopul Maj- 
lath va răspunde la alarma dată de ba
ronul Banffy în numele protestantismului, 
nu s’au înșelat. Episcopul Majlath în dis
cursul său de deschidere a adunării sta
tului catolic, a răspuns la acusările baro
nului Banffy. Etă un resumat din ceea-ce 
a dis episcopul Majlath:

Sunt deja în al șâselea an al epis
copiei și nu-mi aduc aminte, să fi ofensat 
seu atins cu ceva, fie în ședințe publice, 
fie de pe amvon, fie în conversațiuni par
ticulare libertatea conscienței și convin- 
gerei compatrioților și concetățenilor mei.

Mi-s’a reproșat, că n'am vrut se sfin
țesc împreună istâgul societății carpatine 
cu preoții altor confesiuni. Declar, că 
acesta n’am făcut’o din motiv, că nu ași 
ave cea mai sinceră stimă față cu cei-ce 
au cooperat la acel act. Acesta s’a în
tâmplat, pentru-că biserica mea are legi 
și disposiții lămurite, cari interdic espres 
cu aspră pedepsă servitorului bisericei, de 
a săvîrși asemenea acțiuni comune. Er eu 
sunt gata de ori-ce sacrificiu, și dâcă va 
trebui cu plăcere îmi dau chiar dimisia, 
der necredincios bisericei mele nu voiu fi.

In ce privesce titlul de episcop al 
Transilvaniei, mărturisesc sincer, că decă 
ași fi bănuit câtu-și de puțin, că acâstă 
numire corectă va pricinui atâta gelosie 
la frații mei protestanți, eu n’ași fi stăruit 
să se publice cunoscutul ordin ministerial, 
pentru-că eu și afară de acel ordin am 
fost, sunt și voiiî fi aceea ce m’a făcut 
în de comun acord locțiitorul lui Christos 
și regele apostolic, din mila lui Dumnedeu, 
episcop al Transilvaniei.

Mai este încă o acusare, ce mi-se 
face și față cu care, nu die, că vreu să 
mă apăr, der se o lămuresc. Se dice, că 

eu convertesc și că convertese cu mijloce 
necinstite. Că promit, miluiesc, dau banî 
și îi ademenesc pe cei de altă religie cu 
tot felul de slujbe, ca să trecă la noi.

Declar pe onorea mea, că asta nici
odată n’am făcut’o. Se pășâscă pe față 
acela, care spune acest lucru despre mine 
și să dovedescă, că ași fi făgăduit ceva 
cuiva, pentru-că și-a manifestat dorința 
de a-se întorce în biserica catolică, seu 
se-i fi pus în perspectivă protecția mea. 
Și totuși, nu tăgăduesc, că dilnic se în
tâmplă cașuri, și mă mâhnesc, cetind scri
sorile adresate de cei de altă confesiune, 
în cari își ofer convingerile pentru câți-va 
fiorini. Nu pot se nu-mi esprim regretele 
cele mai adânci asupra acestei demorali- 
sații, când cine-va își pune la vîndare 
convingerea cea mai sfântă. Aceste scri
sori le-am ars și nu le-am învrednicit de 
răspuns. Și decă cineva îmi vine cu al
ternativa: „Mă fac catolic, decă..." eu îi 
răspund: „Fiule, nu primesc condițiuni, 
decă cine-va vrâ să fie catolic din con
vingere, se fie fără condițiuni, altminteri 
e mai bine, să rămână, unde se află". — 
Decă cine-va scie alt-fel, se iasă înainte 
și se dovedâscă.

Și decă chiar âr fi adevărat, că eu 
convertesc, — și pote s’ar pute cualifica 
de vină, că nu convertesc — declar, că 
de când sunt episcop, nu-mî aduc aminte 
să fi convertit pe cine-va cu intențiune la 
catolicism. N’am îndemnat pe nimeni nici 
pe patul de morte, nici aflându-se în mi- 
serie. Când mi-s’a cerut, am visitat pe frații 
mei protestanți, și decă i-am consolat și 
ajutat, nici odată nu i-am îndemnat să se 
facă catolici. Ași pute aduce esemple și ar 
pute să iasă pe față aceia, cari au fost 
împărtășiți în ajutore și cari pănă în diua 
de astăcjl sunt protestanți....

După-ce spune, că chiar de ar con
verti cu mijloce cinstite, cu armele cuvân
tului și ale iubirei, nu crede că în acesta 
ar fi vr’un pericul.

Da, un pericol amenință patria, ne ame
nință pe protestanți și catolici de-opotrivă, 
pericolul acesta este, că ne-am îndepăr
tat de la învățătura lui Christos. Nu mai 
viâză în inimile ndstre iubirea lui Christos 
și evanghelia lui o avem numai pe buze, 
âr charul lui Christos nu se pdte valora 
în membrele ndstre slăbite de gona exa
gerată după pofte și de grandomanie.

Acesta este pericolul, pentru comba
terea căruia trebuie să dăm mână cu 
toții, cari ne mărturisim ucenicii și urmașii 
lui Christos, cari ne numim creștini. Con
tra acestui indiferentism religios trebue să 
luptăm cu toții, respectând reciproc con
vingerile și personele și nesuspiționând 
intențiunile unul altuia, ci muncind cu 
dragoste și abnegație deopotrivă pentru 
inflorirea acestei scumpe patrii.

SOIRILE D1LE1.
— 4 (17) Noemvrie.

Majestatea Sa monarcliul — după 
cum spun ultimele sciri din Viena — 
sufere încă de reumatism și câte-va cjile 
nu va pute părăsi Schonbrunnul. Maj. Sa 
a primit Vineri pe archiducele Francisc 
Ferdinand, care dilele acestea se va stră
muta cu locuința la Praga. Maiestatea Sa, 
după tăte probabilitățile nu va mai veni 
în anul acesta în Ungaria. Venătorele 
curții, ce erau să se facă în luna acesta 
cu participarea rnonarchului nu se vor 
mai ține.

De la Liga culturală. Lâ întrunirea 
de Mercuri comitetul central executiv al 
Ligei culturale a aflat cu plăcere, că în 
urma stăruințelor președintelui ei, d-l P. 
Grădișteanu, una sută de membrii noi, 
numai din Bucuresci, au cerut să fie în
scriși în Ligă. Tot la acâstă întrunire, d-l 
președinte a donat un’tablou, representând 
un flăcău voinic din munții Rucărului, o 
meritâsă lucrare a pictorului Elian de la 
Gruia. „Teranul de la liucăr*  va fi pus 
în salonele Ligei, alături de portretul lui 
Avram lancu.

Mulțumită Țarului. Regele Carol 
întorcându-se din Bulgaria la Sinaia, a 
aflat la Castelul Peleș o telegramă din 
partea împăratului Nicolae al Rusiei, care 
mulțumea în termicii cei mai călduroși 
pentru salutarea pe care i-a trimis’o M. 
S. Regele de la Plevna. De asemenea re
gimentul Voiogdna Nr. 18 a trimis Re
gelui Carol o telegramă prin care îi aduce 
mulțumiri respectuose.

Decorații Cu ocasiunea visitei sale 
în Bulgaria, Regele Carol a conferit d-lor 
St. Danew, președintele consiliului de mi
niștri bulgar și general Paprikoff, ministru 
de răsboiu, marile cruci ale „Stelei Ro
mâniei*,  er mitropolitului Vasile, lui Sara- 
foff ministru de finance și Radew mi
nistru de justiție marile cruci ale „Co
ronei României* . La rîndul său, Principele 
Ferdinand al Bulgariei a conferit d-lui 
loan Brătianu, ministrul afacerilor străine, 
marea cruce a ordinului „Alexandru".

Premiile Academiei române. La 
Academia română s’au închis înscrierile 
pentru diferitele premii ce le decerne 
acâstă instituțiune. Pentru premiul Năs
turel Herescu s’au înscris 14 concurenți, 
pentru premiul Eliade Rădulescu 15, pen
tru premiul Adamachi 33, er pentru pre
miul asociației craiovene, mult mai nu
meroși. Academia a trimis tabloul concu- 
renților, dimpreună cu lucrările propuse 
comisiunei de 9, pentru a alege lucrările 
cari merită a fi premeiate. ,

Accelerarea regularii posesiunii 
în Ardeal. In considererea resultatelor

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Sâmbăta mortilor.»

Dramă din popor în cinci acte. Localizată după 
Raupach de Teodor Păcățianu. Representată 

Duminecă în 3 (16) Noemvrie de cătră 
tinerimea română din Brașov (ScheiUj 

în sala de concerte (Redată) din 
Brașov.)

Ernst Raupach (1784—1852) este cu
noscut în literatura germană ca scriitor 
dramatic forte productiv însă, vînător după 
efect. Era mare cunoscător al techni- 
cei de scenă și a scris într’o limbă fru- 
mosă germană. Acestor împrejurări se 
pdte atribui, că el timp de un deceniu s’a 
susținut cu succes pe scena germană cu 
„lucrările sale dramatice din genul serios 
și comic", cum dice un istoric literar ger
man, deși pe de altă parte se afirmă că 
în urma gdnei prea mari după motive 
emoționante în genul lui Ifflland și în urma 
elementului trivial, de care nu se putea 
degaja nici chiar în piesele unde subiec
tul însuși îl ridica în regiuni mai înalte, 
n’a meritat popularitatea de care s’a bu
curat timp de dece ani.

Dâcăînse pe „Isidor und Olga", „Ro
bert der Teufel", „Tassos Tod", „Crom
well" și „Die Hohenstaufen", piese de ale 
lui Raupach, astădî nimeni nu le mai pote 
gusta, — drama lui poporală „Der Miiller 
un sein Kind" a rămas pănă în dina de 
astădî piesa predilectă a tuturor scenelor 
germane și se representă în fie-care an 
odată, în diua de 2 Noemvrie, în afluența 
și aplausele generale mai ales a publicu
lui de la mahala.

In acea di, se scie că în biserica apu- 
sană se serbeză amintirea morților. Totă 
lumea alergă la cimitir să aprindă candele 
și luminări la mormintele iubiților repau- 
sați și se le încununeze cu ghirlande și 
cununi de flori.

Natura își jelesce podobele sale per- 
dute, omenii îșî jelesc pe cei ce s’au dus 
în altă lume, âr în piesa „Der Miiller und 
sein Kind" se jelesce fericirea sdrobită a 
două inimi tinere, pe cari le împedecă a, 
se uni sgârcenia și tirănia unui părinte 
fără inimă.

Acela, care a avut odată prilegiu a 
asista la representarea acestei drame, im
posibil să fi rămas neemoționat. Din public 

se aud suspine și sughițuri, âr câte o fe
meie mai înduioșată plânge cu hohot.

Și lacrămile sunt un mijloc eminent 
de a influința pe cine-va în bine. Cine pdte 
încă plânge, nu e om rău, pe acela îl poți 
îndemna încă la fapte caritative, la fapte 
bune. „O dramă străină, care te face să 
plângi, dâcă și de altminteri urmăresce o 
tendință bună, merită să fie tradusă și lo- 
calisată în românesce." Așa s’o fi gândit 
d-l Păcățianu, când s’a hotărit a localisa 
drama lui Ernst Raupach.

Și a localisat’o. Acțiunea, care se pe
trece pe la începutul sec. XVIII într’o co
mună din Silesia, nu departe de Grodizberg, 
în localisarea d-lui Păcățianu se petrece 
în Doinești în timpul de față. Din morariul 
Reinhold se face morariul Petrilă, Maria 
fiica lui se preface în lleană, văduva Briiriig 
se roinâniseză în văduva Negrescu, Kon
rad, feciorul ei, ni se presentă sub numele 
de Ionel, pe Reiiimann, cârciumarul, în lo- 
calisare îl chiemă Gherghel, Iacob, țăra
nul, este lancu, Iohn, gropariul, este 
Nastase.

Cu românisarea personelor însă nu 
s’a terminat ldcalisarea, trebuia localisată 
și acțiunea. A făcut’o și acâsta d-l Păcă- 

țianu, trebue însă să mărturisim, că nu 
tocmai cu succes.

Oare este anume acțiunea piesei? O 
vom spune pe scurt:

Morariul Reinhold are o fată (Maria), 
âr văduva Briinig are un fecior (Konrad). 
Feciorul văduvei e sărac și în serviciu la 
mora bogătașului Reinhold. Cei doi tineri 
se iubesc. Bătrânul aflând de acâsta, se 
face foc și pară. Konrad trebue să plece 
și găsesce serviciu în altă parte la o mo- 
răriță văduvă, care ar vrâ să-l ia de băr
bat. Pe Maria, tatăl său vre să o mărite 
după țăranul bogat Iacob. Konrad însă re- 
fusă mâna văduvei, Maria refusă mâna lui 
Iacob.

Pănă aci tdte bune. Morari bogați 
sunt și între Români. Ei pot să aibă și 
fete, pe cari se nu vre se le mărite după 
feciori săraci. Der acum vine ceva, care 
nu se pdte localisa, seu decă se localisâză 
nu pdte produce același efect la Români, 
ca la Nemți.

In drama „Der Miiller und sein Kind" 
gropariul spune, că în ndptea de Crăciun, 
la mecjul nopții, cine are curagiul să mârgă 
în cimiter, pdte vede pe toți aceia, cari 
vor muri în cursul anului ce vine, mer- 
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economice nefavorabile din anii trecut! 
Plosz, ministrul de justiție s’a îngrijit ca 
portofoliul seu să dispună în anul viitor 
da rnijlocele trebuinciose pentru conti
nuarea comasărilor în Ardeal. Spre acest 
sfîrșit ministrul cere de la legislativa țării 
K. 400,000 ce se vor întrebuința în anul 
viitor.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au întrat de la d-1 Vasilie 
Bărbat învățător în Satulung cotisație 
anuală 1 cor. Primescă binevoitorul nostru 
sprijinitor căldurose mulțămite. — Direc
țiunea șcfilelor medii gr. or. române.

In amintirea iubiților răposați. 
Dșora Sabina Brote din Sibiiu contribue 
întru eternisarea memoriei mult regreta
tului său frate Iulian Broie, căpitan ces 
și reg. în pensiune, decedat în Salzburg, 
anume la fondul văduvelor și orfanilor 
meseriași români, întemeiat de „Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu" suma de 10 
corone.

Reorganisarea studiilor teologice. 
La universitatea din Budapesta se proiec- 
tAză reorganisarea studiilor teologice. Con
form planului presentat de prof. Dr. Kiss, 
studiile teologice vor dura de acum înante 
5 ani. Mai departe se va reînființa catedra 
de retorică, care fusese desființată.

Reuniunea femeilor române ort. 
din Timișbra-Fabric arangiăză petre
cere de dans Joi în 14 (27) Noemvrie 
1902 în sala berăriei de acolo (Fabriks- 
hof) în favorul elevilor săraci de la 
șcfilele confesionale din loc. — Pentru 
comitetul arangiator: Maria Dr. Putic'i 
presidentă; Lucreția Matei secretară. în
ceputul la 8 bre sera. Biletul de personă 
2 cor., de familie (3 membri) 3 cor. Oferte 
și contribuirî marinimose se primesc cu 
mulțămită la adresa d-nei cassiere Maria 
Gherdan (Fabric, strada Tiger Nr. 2) și 
se vor publica prin . diere. — Damele 
sunt rugate a se presenta în toalete cât 
mai simple.

Societatea acad.-teol. „Academia 
ortodoxă" pentru literatură, retorică și 
musică biserieescă în Seminariul archi- 
diecesan din Cernăuți, ș’a constituit comi
tetul în ședința generală ordinară ținută 
Joi în 6 Noemvrie a. c. pe anul adminis
trativ 1902/903 în următorul mod: Presi
dent: Vespasian Reuț; Secretariu de es- 
terne : George Banilevici-, Secretar de in
terne: Petru Străinul Secția literară: 
Presidentul secției și vice-presidentul I: 
Constantin Ureche-, Adiatul I și bibliotecar: 
Gavriil Gușetu; Adiatul II și econom: 
Adrian Bodnarescu, Secția musicală: Pre
sidentul secției și vicepresidentul II: Aurel 
Chelariu; Adiatul I și controlor: Eug. 
Jancovschi-, adiatul II și cassar Gavriil 
Boca. Comisia revisuitore : Adrian Lupaș-

.gând la biserica din cimitir, îmbrăcați în 
lepedeu și cu luminare în mâna. Konrad 
■e de față, când gropariul le spune aces
tea. Se duce în cimiter, cu gândul să vadă 
nu cumva va fi în convoiul candidaților 
de morte și rnorariul ? El vede convoiul, 
vede pe morariu, der vede și pe fiica lui 
ca cea din urmă în convoiu. Intorcendu-se, 
dă în cimiter de morarul, care se dusese 
acolo la sfatul groparului se ia la medul 
nopții țărînă dintr’un mormânt prospăt, 
care punendu-o pepiet, se scape de astmă. 
Vădându-1 esclamă: Cum? tu aici? Du-te 
în biserică, acolo este locul tău! — Din 
cuvintele acestea, rnorariul află că Konrad 
l’a zărit și pe el în convoiu și din acel 
moment boia i-se agraveză. — Ca să nu-și 
lase banii (2000 de galbeni) moștenire 
fiicei sale „rătăcite",, se duce în grădină 
să-i îngrfipe. Acolo eră dă peste el Kon
rad, care venise nfiptea să mai vadă odată 
prin ferestră pe iubita sa Maria, care era 
bolnavă de morte. Vădendu-1 rnorariul, 
more de grfizăîn brațele lui.’Bfila Măriei se 
agraveză. I-se apropie sfârșitul. Înainte de 
a muri, prin intervenția preotului, îl iartă 
pe Konrad, pe care îl ținea de ucigaș al 
tatălui său și cu scena acăst.a de recon- 
ciliare, se încheie drama. 

tian, ref. corn. Isidor Grigorovici și Stefan 
Voloșencu, adlați.

Norocul împăratului Germaniei 
Imperatul Germaniei a moștenit în destul 
de la părinții săi, acum a început să-i 
curgă moșteniri și de la particulari. Mi
lionarul Panure din Londra, cunoscut fi
lantrop și mecenat, a făcut un testament, 
prin care lasă tfită averea sa împăratului 
Wilhelm al Germaniei. Tot așa a făcut și 
milionarul Rupprecht din Goerlitz, Ger
mania; i-a lăsat alte trei milione. Are 
copii, bietul împărat și del... îi trebuie, ca 
să-i crescă.

Dramă familiară în Jebeliu. In 
comuna Jebeliu (Bănat) devenită faimfisă 
în anii din urmă prin femeile, cari îșî 
otrăviau bărbații, s’a întâmplat alaltăerî o 
dramă familiară: Țărănul Sbuia, găsindu-șî 
nevasta în flagrant cu țăranul Stoia, l’a 
împușcat pe acesta din urmă, er pe ne
vastă a rănit’o grav. Sbuia a fost arestat.

Nu vă jucațî cu pușca. In comuna 
Dorgos (Bănat) s’a întîmplat dilele aces
tea un accident, care dovedesce în dea- 
juns, că trebue să fim forte precauțijcând 
umblăm cu armele de foc. Agricultorul 
Petru Popescu s’a dus într’o di la vecinul 
său, George David, cu care trăia în cea 
mai bună prietinie. Popescu lua pușca cu 
două țevi a vecinului de pe părete și se 
uită la ea. Din nebăgare de semă, pușca 
care era încărcată cu bucăți de plumb, se 
descărcă și nimeri pe David în brațul 
drept. Imediat fii chemat doctorul Massnik, 
care i-a estras bucățile de plumb și i-a 
bandajat brațul. David va trebui să stea 
mai multe săptămâni în pat. Despre acest 
cas a fost anunțată gendarmeria și pro
curorul din Timișfira.

Victor Kecskemătliy prins și — 
erășî scăpat. Diarul yBerl. Tgbl.u aduce 
o telegramă din Newyork, în care se 
spune, că cunoscutul defraudant a fost 
arestat, însă a fost lăsat ărăși pe picior 
liber, după ce a promis, că va restitui 
banii defraudațî, dâcă îl vor lăsa nesu
părat. — Cam ciudată telegramă 1

împuns de un taur. In spitalul din 
Timișfira a fost dus dilele acestea Chira 
Ghevereșianu într’o stare deplorabilă și 
plin de răni, pe cari i-le-a aplicat un taur 
furios în hotarul comunei Beregsău.

Anunț Magistratul orășenesc ne rogă 
se dăm loc anunțului, că în afacerea pro- 
ducțiunei de gaz-acetylenic și a întrebuin
țării lui la iluminat și spre alte scopuri, 
ministerul unguresc de interne în înțelegere 
cu ministerial reg. de comerci a dat un 
statut ale cărui disposițiuni mai însemnate 
sunt: Stabilimente industriale pentru pro- 
ducțiunea de gaz accetylenic se pot înfi
ința numai după îndeplinirea unei seu mai 
multor pertractări din partea forului in
dustrial. Stabilimente pentru producerea 

In labirintul acesta de superstițiuni, 
i cu convoiul spiritelor în noptea de Cră
ciun, țărîna din mormântul prospăt. cătră 
cari se mai adaugă: cântecul cucuvaiei, 
urletul cânilor, topirea plumbului, tote ■ 
presentate ca lucruri pe cari „un bun 
creștin" trebue se le creadă, — firul Ariadnei 
era greu de găsit pentru localisator, do
vadă efectul comic, ce l’a produs drama, 
atât la representarea de aseră de la noi, 
cât și la representarea de anul trecut din 
Sibiiu.

Nici odată n’am vădut ca în astă 
seră o ilustrație mai plastică ,a vorbelor 
lui Terențiu:

Duo quum faciunt. idem non est idem*)

*) In original: „Duo quum idem faciunt ... 
Hoc licet impune facere huic. illi non licet.“ Te
rențiu: „Adelphi" V 3.

Publicul german plângea cu hohot, 
la acestă dramă, publicul român, când a 
defilat pe scenă convoiul spiritelor — rî- 
dea cu hohot.

Și acest rîset nu se referea la pres- 
tațiunile dilentanților, pentru-că d-1 G. 
Mercheșianu a interpretat forte bine pe 
rnorariul Petrilă, d-șfira E. Rîșnoveanu

de gaz acetylenic pentru trebuințele pri
vate, întru cât nu se iau în vedere mai 
mult decât 30 de flăcări, se pot înființa 
tot numai pe basa concesiunii autorității 
polițiene locale. Acestei concesiuni poli- 
țiene sunt subordonate tote instalațiunile 
pentru iluminație cu gaz acetylenic, fără 
considerare la estensiunea sa în localuri 
publice, teatre, institute școlare, cafenele 
restaurante, sale de ședințe, fabrici și la- 
boratore. La instalațiuni pentru iluminatul 
cu gaz acetylenic se pot folosi numai apa
rate esaminate din partea coinisiunei esami- 
nătore. Concesiunea pentru întocmirea de 
stabilimente pentru iluminație cu gaz ace
tylenic, precum și pentru negocierea cu 
aparate pentru producțiunea cu gaz ace
tylenic, se pote acorda numai la astfel de 
persone, cari spre dovedirea aptitudinei 
lor, se supun la un esamen. Celelalte dis
posițiuni ale statutului se pot lua în vedere 
pe timpul firelor de oficiu de la 8—12 ore 
a. m. în despărțământul pentru industrie 
al magistratului orășenesc din Brașov.

„Sabie și cordnă“.
Sub titlul acesta a publicat contele 

Nicolau Zay, fost deputat dieta!, un arti
col în revista „Magyar Kozelet" despre 
raportul dintre națiunea maghiară și casa 
domnitfire.

La început face reproșuri archiduce- 
lui Francisc Ferdinand, care nu dă nici 
un semn, — cura dau al ți principi de coronă 
ai națiunilor libere, — că ar voi să câștige 
inima și înclinările Maghiarilor.

Continuând dice între altele:
„Casa nfistră domnitore nu vre s& se 

coniopescă cu națiunea maghiară. A iertat 
Hohenzoilernilor pentru pierderea hege
moniei germane, a iertat Piemontului pen
tru cucerirea provinciilor italiene, s’a îm
păcat cu Mexicul, numai rolului imortal 
al lui Kossuth Lajos nu-i pfite ierta, fiind
că în persfina lui Kossuth s’a întrupat 
ideia independenței. Cu desconsiderarea 
națiunei nu se pfite construi unilateral vii
torul casei domnitfire. După 1849 s’a fă
cut încercarea, că nu s’ar pute fire clădi 
Austria unitară pe ruinele Ungariei; în
cercarea însă n’a reușit și țâra erăși a 
ajuns în posesiunea celei mai mari părți 
a libertăților sale. Este firma mea convin
gere, că poporul maghiar va trăi vecuri 
liber și independent, va trăi și atunci, când 
dublul imperiu al casei de Habsburg-Lo- 
taringia nu va fi representat, decât prin 
mausoleul din Nancy, seu prin biserica Ca
pucinilor din Viena.....

„Lansarea raportului dintre casa 
domnitore și națiune, a avut resultatul, că 
curtea vre să se representeze statornic 
printr'un archiduce în capitala ungară. 
Adevărat, că e vorba despre archiducele 
Iosif August, despre acel urmaș al ramu- 
rei palatinilor, pe care sistematic ni-I pun 
în vedere de câte ori e vorba de germa
nismul casei domnitfire. Noi nu vedem 
nici un succes în acesta; un archiduce nu 

forte bine rolul Ilenei, d-1 E. Bobancu 
destul de bine pe Ionel și și ceilalți dile- 
tanțl ca: d-na P. Bobancu (primăresa), d-na 
M. Mercheșianu (văduva Negrescu), d-1 D. 
Badea (cârciumarul), d-șfira R. Tampa (so
ția cârciumarului) d-1 Alexe Benigal (lancu 
țăranul),d-1 N. Ardeleanu (preotul Serafin) 
și d-1 N. S.curtu (groparul) s’au achitat 
peste tot forte consciențios de rolurile lor.

Nu putem lăsa neamintit anachro- 
nismul în localisarea scenei din noptea de 
Crăciun cu vântul rece, ce sufla în cimi
ter, scenă strămutată pe noptea de Sâmbăta 
marților (Moșii), care la noi cade în timpul 
cel mai călduros al anului.

După representație, la care cu regret 
constatăm, că afară de câțî-va tineri pro
fesori și candidați de advocați, inteligența 
română din Brașov a strălucit prin absența 
sa, — a urmat dans pănă în zori de di.

Venitul curat al seratei teatrale, dfică 
o fi ceva, este destinat jumătate pentru 
masa studenților și jumătate pentru re
novarea picturei bisericei de pe Tocile.

Deluleten.

forrneză curte, er ca să pășescă vre-odată 
pe tron, archiducele Iosif August n’are 
nici un prospect....

„Veni-va timpul, când casa domnitfire 
va căuta din nou sprijinul poporului ma
ghiar. Nu desarmarea mișcării „Los vom 
Rom“ este cea mai bună carte de bătae, ci 
întărirea Ungariei și a ideii naționale ma
ghiare. Mișcarea pangermană cuprinde te
ren în Austria. Pentru casa domnitfire de
vine o cestiune de esistență atitudinea Un
gariei, îndată ce va suna ora socotelei. 
Decă casa domnitfire vre să câștige inima 
națiunei, să se gândescă înainte, ca archi
ducele Carol, viitorul rege, se -fie în ade- 
ver al nostru... Nu e târdiu încă, ca edu
cația lui să fie complectată cu elementele 
culturei maghiare, să ne cunfiscă limba și 
raporturile petrecând timp mai îndelungat 
pe pământ maghiar....  Vin timpurile mari
și omenii mari. Numai casa domnitore se 
n’aibă causă de a regreta ocasia pier
dută^....'1 *

Tonul acesta predomină și în’discur- 
surile, ce se rostesc în dietă de cătră de
putății kossuthiști.

Atentat în contra regelui 
Belgiei.

Sâmbătă după terminarea serviciului 
funebru în memoria celor două regine 
decedate ale Belgiei, oficiat în biserica 
St. Michel Gudule, pe când trăsurile re
gale ajungeau în fața Băncei de Bruxel
les, din strada regală un individ a tras 
trei focuri orbe de revolver în direcțiunea 
celei d’a treia trăsură regale, în care se 
aflau damele de onfire și adjutanții. Gen- 
darmii au arestat numai decât pe atenta
tor, care a trebuit să fie apărat contra 
furiei mulțimei. Individul este un Italian 
și a declarat, că se numesce Robini. Nici 
o persfină n’a fost atinsă. In cele-lalte 
trăsuri se aflau Regele, Contele de Flan- 
dra, Principele Albert, Contesa de Flandra 
și Principesele Alberta și Clementina.

Identitatea autorului atentatului a 
fost stabilită. El se numesce Rubino, de 
profesiune comptabil, născut în anul, 
1859 la Binardo, lângă Neapole, în pre
sent locuind la Bruxelles.

La perchisiția corporală s’a găsit Ia 
el un pachet de cartușe cu glfințe. Con
trar primei versiuni, revolverul cu care a 
tras, era încărcat cu glfințe. Primul glonț 
a trecut pe d’asupra trăsurei, cel d’al doi
lea a trecut prin gâmul de la ușa trăsurei 
și a șters fața contelui d’Oultremont, mare 
mareșal al Curții.

După o nouă versiune, încă necon
trolată, Rubino ar profesa idei anarchiste 
și ar fi venit din Londra cu intenția de a 
ucide pe Rege.

La interogatorul, ce i-s’a luat la 
poliție, Rubino a mărturisit, că voit să 
tragă asupra Regelui, adăogând, că a lu
crat în virtutea principiilor sale anar
chisle.

După dejun, Regele a plecat în au
tomobil la gara Luxembourg, de unde 
a luat trenul pentru Groenendael, aprfipe 
de Bruxelles.

Rubino a mai declarat, că a venit 
din Londra și negăsind de lucru, s’a de
cis se atenteze contra Regelui. A declarat 
însă, că nu are nici un complice.

Sosiți j îs Brașov.
Pe dina de 15 Noemvrie.

Pomul verde: Rudolfsky, voiagior 
Arad.

Europa: Freund, Sătmariu; Kaiser, 
Cassel; Seraphin, Fiirst, Viena; Krieger 
Dresda ; D-na Nagy, K. Văsărhely; Mihâly, 
Sibiiu.

Bucuresci: Fischer, Hochsteder, Pesta; 
Witt. Spiegl, Viena; Debreczeny, N.-Ajta; 
Seidel, Dresda; Kohn, Iaurin; Kinzel, 
Lipsea; Gerd, Clușiu.

Grand: Griinblatt, Sibiiu; Friedlan
der, Cs. St. Simon; Hardt. Schonberg; 
Georsrescu .funcționar, Buzeu : Schlesinger, 
Budapesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 15 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0 .................... 120 40
Renta de corone ung. 4% • • • 97.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 < 90 25
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. 97.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... —.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.—
impr. ung. cu premii......................101.05
Losuri pentru reg. Tisei și Segbedin . 100.85 
Renta de argint austr. ..... 120.55 
Renta de hârtie austr......................... 100.10
Renta de aur austr................................91.90
Losuri din 1860.............................. 150.55
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.66
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 704.22 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 668 25 
Napoleondort ........ 19.07
Mărci imperiale germane . . . .116.97’/2
London vista.................................. 239.20
Paris vista........................................ 95 20
L'ente austr. 4% de corone . . 95.10
Note italiene ..................................—.

Cursul pieței Bl
Din 16 Novembre n.

r a ș o v.
1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 35 18.80 „ iEi.88
Napoleond’orl. n 19.01 „ 19.07
Galbeni n 11.20 „ 10.30
Ruble Rusesc! n 2.54
Mărci germane n 117.25 n •
qire turcesc! >3 21.40 „ 21.50
Scris fonc.Albina 5°/0 101. - , 102 -

Carsul Iosurilor private
din 12 No v. 1902.

CUmp. nclu

Basilica...................................... 18 70 19 70
Credi. ...................................... 429.— 433 —
Clary 40 ti. m............................ 209.— 211 -
Navig pe Dunăre..................... -. — —
Iusbruck ...................... 88.B0 91 —
Krakau ................................ 77 — 80 50
Laibach...................................... 75 — 79 —
Buda........................................... 190. - 21'0—
Pa'i'fy........................................... 182. 187.-
Crucea roșie austriacă . . 54 90 15 90

» „ ung...................... 27.— 28. -
27.25 28.25

Undo f ”................................ 72— 76.—
Salm........................................... 243 — 247 —
Salzburg...................................... 77 — 80—
St. Genois ........................... 230 — 250—
St.anislau ........................... 78 — 81-
Trientuie 4’/,% 100 m. c. . 230 - 250.—

„ 4"'o 50...................... 43 25 4 25
Waldstein................................. b9.— 71

„ de 10 franci . . . 1 3 - 36 --
Banca h. ung. ....

Târgul de rîmătorl din Steinbrucii.
Starea rîmătorilor a fost la 11 

Nov. n. de 38,799 capete, la 12 Novembrie 
au intrat 585 capete și au eșit 954 capete, 
rămânând la 13Novembre n. un număr de 
38,430 capete.

Se notâză marfa ungiirasc'i: veche 
grea dela 108 —110 fii. tînâră g r e a dels 
110 — 111 fii., de mijloc dela 109-110 fii. 
— Serbeseă: grea 106—108 fii., de mijloc 
104—106 fii., ușoră 102—104 fii. kilo
gramul.

o JWolTi

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 12 Nov. 1902.

S S m i n J e
Cuali- 
tatea 
per

Hect,

Prețul per
100 chilogrnme

Grâu Bănățenesc . . . 80 C
D

 o. până In
8.03

Grâu dela Tisa .... 80 7.80 8—
Grâu de Pesta . . . 80 7.85 8.80
Grâu de Alb> regală . . 80 — .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80 .— • -
Grâu românesc .... 80

Semințe vechi 
orf nonS

Soiul tatea 
per 
Hect.

Prețul per
IOC chilograme

SScara . .
Orz . . .
Orz . . 
Orz . . .
Oves . . ,
Cucuruz . ,
Cucuruz . 
Cucuruz .
Hirișcă . .

Producte div.

bănățen 
alt soiu

n >,

nutreț. . 
de rachiu 
de bere .

până la
6.65
6.50
6.70
5.60

Soiul

5.50 5.80

Cursul

Sz. 12908—1962.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi habosăg kOzbirre teszi, 

bogy Dr Lemenyi Jeno vegrehaitatonak Tincsiu Susa s trsai văgrebajtăst 
szenvedb elleni 72 kor. — fii. tOkekoveteles ea jârulekai irânti văgrehaj- 
tâsi iigyăbon a brassoi kir. torv.-szek (a fogarasi kir. jârâsbirbsâg) terii- 
letăn. levo. 'zerâta kozsâgben fekvâ, a szerătai 43 sz tljkvben Eva 
Tincsiu alias Petrea, Susana alias Petrea kiskoru, Anna alias Petrea 
kiskoru, Gavrilla alias Petrea kiskoru, Pralea Gyorly, ozv. Susanna 
Gavrilla Tincsiu, Stanciulea Maria sziil. Murarescu neven ăllb:

Săm. de trifoii
«i

n
Ulei de rapiță 
Ulei de in . 
Unsdre de porc

n n
Slănină . . .
Prune . . . .

Lictar . . . .

Nuci . . . ‘ 
Gogoși. . . •

n
Miere . . . .

n
Ceră . . . .
Spirt

Luțernă ungur. 
„ transilvană 
„ bănățână 
„ roșia . .

rafinat duplu

dela Pesta . 
dela țeră . 
sventat.ă .
din Bosnia .

Slavon și Serbia 
din Serbia în s. 
slavon nou . .
sârbesc . .
din Ungaria . .
ungurescl. . .
serbescl . .
brut
Drojdiufe da s.

(D 
d

dela
66.—

pan â
62—

fl
d ■ __ ■ ■■ _ _
H 
ia 58— 63 —
0 —
Hfl0 63.— 65—

— —
rd 64— 64 fO
0 11.- 11.75
0 —. — ——
d —.— —
h
Q
ft

r4
2 —.— —
a ____ ____
H

—.— —
— —. --

Bursa de Bucurescl
dia 13 Nov. 1902

W <» II o r i D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

ilenta amortisabilă..................... •riU/o t.pi.-Ocl 97.*/,
„ „ Impr. 1892 . . . 5 n lan.-Ial. 9’7,

„ din 1893 . . . d n 98. /2
J891 int. 6 mii. * „ ADI.-Oct. —.—

„ „ Impr. do 321/, mii. Ui lan.-lnl. 86.’/,
„ Impr. de 50 mii. . l n D D 86.'/,
„ Impr. de 274 m. 1890 * n » 31 87 —
„ impr de -if> m. 1891 4» » n 87—

Im de 120 mii. 1894 4 „ ,1 3» 87.—
„ Imnr de 90 mii. 1896 4 „ n 3, 8<î.>/4

Oblig, de Srat (Conv. ru-ale) Â’ Mai-Nov. 86.'/.
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 31 » —.—

, comunei Bucurescl 1883 n lan.-lul.
, „ din 1H84 5 n Mal-HoT —.—

„ dm 1886 ■’ n Iaa.-Dec. —• ■—

„ din 1890 r> » Mai-Kov.
Scrisuri fonciare rurale . . . fl n Iaa.-lsl. 100.1/,
Scris, fonciare rurale din 181'0 n n 89—

„ _ urbane Bucuresc n u n 8-’?/,
„ IM- 6 n » n 82—

Oblig:. 8oc. do basalt artificiali 6 n 71 77
—.

V.țN. —.—
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 6O< 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 86.— 500 int.’-. v. —
Banca ar<> ic< lă................................ 500 150 r. 239 .'5
Dac’a România uit. div. 35 lei 200 înt.r. v. 2»I.—
Naționala do asig. uit. div. loi 43 2 .‘0 » n —
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2 .0 n ii 390—
Soc. rom. de constr. uit. d:v. 15 1. 250 37 57 385—
Soc rom. de hâriie uit. — -— 100 17 »
„Patria'1 Soc. da asig. uit. 4 11 100 77 7)
Soc. rom. de perrol L oin. u. d. 0 200 IV n

„ „ „ „2 em u. d. 0 1000 31 D —.—
Soc. de fur militare u. d. 60 1. 300 11 51 —. -
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 IO 0 77 77
Social o. c instr da Tramaxs 200 17 11
20 franci «ur................................. — » 57 —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 « 57 .—

S» c o «î p t ti r î :
Banca na . a Rom. t>°/n Paris .... 3%
Avansuri p« efecte 6 P tersburg . . 57»
Banca agricolă 9-10% Berlin .... ■'—
Casa de depuneri Belgia . . . 3-
Londra .... 3 - Elvefia . . . ;*l/s
Viena........................... 37,

SCHICHT.

Ceriu seu »>-*-•  Cheia

2 capăt# pițetiptiipiteriY
M -40.

8788 hrsz ingatlanra 368 kor. 2264 brsz. ingatlanra 27 kor.
1255 n 24 5? 2735 51 11 52 57

1265/2 r 71 69 71 2741 5’ 55 39 n
1404 57 H 66 71 3119 11 57 39 r
1436/2 j 88 3285 n 57 27 77

1437 1* P 51 n 4126 r n 24 n
1545/a 77 47 57 4889 n 9 71

1582 77 15 59 71 5407 57 17 10 71

1777 T> 51 25 11 koronăban ezennel megâllapitott
kikiâitâsi ârban es pedig a., C 7. allatt bzv. Susanna Gavrilla Tincsiu
alias Petrea javâra bekebelezett elethosziglani haszonâlvezeti jug fen- 
tartâsâval azzal hogy utoajănlat tevbkre az ajânlat akkor is kbtelezO 
ba az ărveresen meg nem jelenik s ba magasabb igeret nem tetetik, 
vevbknek tekintendâk, az ârverâs elrendeltetik es bogy a fennebb meg- 
jelolt ingatlanok az 1902 evi Deczember ho 5-ik napjăn deieldtt 9 ârakor 
Szerâtâii megtartando nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kikiăltâsi âron 
aloi is cladatni fog.

Arverezni szândbkozok tartoznak az ingatlanok becsârănak li’,'/1-ât 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolya rimai 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. aJatt kelt igazsăgugvmi- 
niszteri rendelet 8 §-âban, kijelblt bvadbkkbpes ertbkpapirban a kikOl- 
dbtt kez'hez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ertelm bea a 
bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges eihelyezeserbi kiâllitott sz bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi oktober bo 25-ik napjăn.
A kT. jârâsbirosăg, mint tlknyvi hatosăg

Schupiter,
795.1 — 1 kir. albiră.
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Corone Brașov,înpe
5? 55 55 55

5? 5555 55

55 5555 55
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55 5555 55

555555 55

5555 55
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Un îos ie un sfert 
„ „ „ o outline 
până acuma Oi

55

Cincimii, EJom&bwb, lima 
totală de mi li one, resultă, că

ca :

Nr.

In Transilvania
-w
și adecă:

Cor. 3 — 
„ 1.50

96229
65164
22533
12893
6366

52070
65170
65579

5?

Sibiiu, 
Seghedin, 
K-Vâsărhely, 
Satulung, 
Câmpina, 
Resnov,

Cea mai mare colectură principală 
invită prin presenta pe On. sa clientelă a-șî procura 

Losuri de eî^să 
pentru tragerea din:

20 și 21 Noemvrie n. c.
prețurile originale statorite de DirecțiuneO
los întreg Cor. 12.— g

„ de jumetate „ 6 - §
Considerând, că am plătit

clientele câștiguri colosale
Unasutămii
Doufeflecimil 
Treidecimii
Douâdecimii _____ 5______
De<*emii?____
Decerni i
Decemii3____
Decern ii3____

mai departe câștiguri de:
mise corone etc. în sumă
cuiectura nostiâașade norocbsă e de preferii față de altele.

Efectirm comandale din afară cât se pote mai prompt si 
plătim tota câștigurile fără nici o detragere și ; ub cea itai 
mare discrețiune.

Jacob L Adler & Fratele 
societate de bancă în comandită, Brasov 1 I

cea mai mare colectură principală din Transilvania.

AIUIC10 HI
(tasrțmd și reclame * 

a se asivesa sisfescrss®? 
idjîiîinistralfMm. Ilo csbsmJ jra*

feSioâî’si unui anusucja mai rea na h 
ș$e «dată sa face scădement. 
gaj»»® uresce cât a

”•6 fao® mai d® armUte-otrL
Admi istr. .Gazetei Trans."

Tipgiada A. Mureșianu, Brașov.


