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Din causa sfintei sărbători de mâne, Vineri, 

Sf. Arh. Mihail și Gnvril, (Jim ul nu va apără până 
Sâmbătă sera.

Creditul statului român.
ii.

Numai uneltirilor și ațîțărilor 
contra României este a se atribui 
căderea valorilor române. In cei 
patru-decî de anî din urmă România 
a plătit cupânele datoriilor sale tot- 
deuna punctual, chiar și în vremuri 
grele, ca după resboiul dela 1877 și 
după reaua recoltădela 1899. Acestei 
punctualități are ai mulțumi țâra, 
că creditul ei de stat nu numai, că 
s’a întărit, dâr că a crescut necur
mat, deși ea a făcut tot mai mari 
împrumuturi, așa că acest credit e 
afli aprâpe ca acela, al statelor culte 
mai vechi. Se trateză deci numai 
de singuranta, că îndatoririle vor fi 
împlinite și în viitor cu aceeași pre- 
cisiune. Și cum-că acestă singuranță 
esistă, o dovedesce o privire asupra 
raporturilor econonomice ale Româ
niei și asupra desvoltării lor în anii 
din urmă.

Avântul puternic, ce l’a luat 
România sub domnirea regelui Carol, 
se pote doved: cu câte-va- cifre. 
Odinioră în raport încă forte mică, 
armata română numără afii în stare 
de pace 64 000 omeni; âr’ în cas de 
resboiu pote fi adusă ușor la 550.000 
omeni.

înainte cu 30 de ani țâra avea 
șosele în întindere numai de 800 
chilometri, astăcji retâua de șosele 
are o întindere de peste 20,000 chil. 
La 1869 s’a deschis prima linie (Bu- 
curesci—Giurgiu), astăzi România 
posede o rețea de căi ferate de stat 
de'3172 chilom. lungime. Venitul 
curat al căilor ferate este de 20 mi- 
lione lei anual și pe lângă acesta 
administrația Jor este în multe pri
vințe forte înaintată. La 1863 erau 
cu totul numai 38 de oficii poștale 
austriaco și rusesc! în Moldova și 
în Muntenia; astăzi România are 

peste 3000 oficii poștale și transpor- 
teză pe an la vre-o 80 milione de 
scrisori, pachete etc.

Numai prin crearea de mijloce 
sistematice de transport agricultura, 
basa întregului sistem de economic 
în România, a fost pusă în stare de 
a esporta productele pământului ce
lui atât de fructifer în măsură mai 
însemnată. Printr’asta a crescut con
sumul în țâră însă-șî și stările pri
mitive au început se facă loc, mai 
întâiii prin orașe, unor așezăminte 
după modelul apusean european. La 
țâră un ast-fel de progres se face, 
firesce. mult mai încet și încă și acji 
țeranul român — care abia la 1864 
a fost scăpat de iobăgie — duce o 
economie sălbatică pe agrii săi și 
cultura vitelor a rămas încă mult 
îndărăt.

Temeinica ridicare culturală a 
țărănime! este problema capitală a 
viitorului celui mai apropiat. Multe 
s’au făcut deja pe acest teren. Astfel 
s’a făcut o organisație a creditului 
rural, pentru-ca statul încet-încet, să 
devină independent de marii bancheri 
ai străinătății și țăranul să fie scăpat 
din ghiarele cămătarilor. Pe lângă 
institutul de scrisuri fonciare „Socie
tatea creditului iural român", întoc
mită după modelul prusian, și pe 
lângă alte mari instituții de credit, 
s’au Înființat un șir de institute de 
credit economice, institute de credit 
districtuale și comunale, menite a da 
împrumuturi proprietarilor de pământ.

Mai departe s’au creat școle- 
model de agricultură, casse de în
soțiri, sindicate de vânefări, societăți 
de asigurare a vieții și contra focu
lui, casse pentru bâlele de vite ș. a. 
Acestor creațiuni, pe lângă îmbună
tățirea mijlâcelor de comunicațiune 
și pe lângă consolidarea politică, este 
a se mulțumi, că valârea pământului 
în trei-Zeci de anî s’a 'îndoit și că 
renta fonciară a crescut în același 
raport.

S’a lucrat însă — cjice autorul 
studiului din cestiune — nu numai 

pentru redicarea agriculturei și a ra- 
murelor ei laterale, mai ales a eco
nomiei pădurilor, ci și pentru pro
movarea industriei. Dâr numai acele 
ramuri de industrie au ajuns la o 
stare înfloritâre, care îșl află basa 
lor solidă în isvorele de venit natu
rale ale țării și a căror fabricate pot 
concura și în privință calității cu 
cele din Europa apusană.

In acâstă situațiune favorabilă 
sunt înainte de tâte morile, fabri
cile de zahar, berăriile și industria 
de petroleu și în tote aceste ramuri 
s’au făcut prestațiuni importante. 
Producțiunea de petroleu și tot așa 
și producțiunea de sare a României 
au un mare viitor, deâre-ce pămân
tul țării este de tot bogat de aceste 
materii. In cei cinci ani din urmă 
s’a întreit cantitatea păcurei române, 
ce se scote din solul țării Acestă 
urcare a producțiunii ar fi însă și 
mai însemnată, dâcă de-oparte în
treprinderile de esploatare a petro
lului nu ar avâ lipsă de capitaluri 
și dâcă de altă parte, în urma mul
tor procedeurl nesolide la venerarea 
terenurilor de petroleu și la înfiin
țarea de societăți de petroleu, n’ar 
fi scă4«t cererile după petroleu. 
Esistă acpf în țâră peste 70 de ra- 
finerii de petroleu. Productele scâse 
din păcura română se cjice, că sunt 
a-se asemăna cu cele mai bune ru- 
sesci și americane și sunt deci cău
tate în străinătate.

Minele de sare sunt un monopol 
al statului român; venitul lor s’a 
urcat dela 2’2 miliâne de lei în 
1862 la 7’6 milione în 1898. Pătu- 
rele de sare, mai ales cele dela po
lei e Carpaților, sunt așa de mult 
estinse, încât chiar de ar provedâ 
tâtă piața lumii cu sare, abia s’ar 
putâ calcula o secare a minelor. 
Afară de monopolul de sare statul 
mai are pe acela de tutun, de chi
brituri, de hârtie de țigară, de praf 
de pușcă și de cărțile de joc; veni
tele ce le trage diu aceste monopo
luri, fac în sumă rotunda 55 miliâne 

lei. Posesiunea de domenii a țării e 
neobicinuit de mare; venitul, ce-1 
aduce se urcă la 20 milione de lei.

O avere activă atât de mare a 
țării, care singură pote acoperi tote 
datoriile de stat, ofere destulă sigu
ranță pentru creditorii României. La 
1901/2 monopolurile au dat o sumă 
rotundă de 53 milione, domeniile 
statului 20 milione, căile ferate de 
stat 21 miliâne, la olaltă 94 milione. 
Aceste venituri, cari sunt mult mai 
mari, decât dobânzile și amortisă- 
rile, ce (statul trebue să le plătescă 
pentru întrâga sa datorie, se pot 
încă mări în mod însemnat.

De aci pote să judece ori și cine, 
dâcă creditul statului român e înte
meiat pe base sănătâse ori nu.

Alegeri nouă? Oficidsa „Pol. Corr.“ 
din Viena publică o scrisdre din Buda
pesta, în care se ocupă de situația par
lamentară în Ungaria. Scrisdrea relevă 
un lucru interesant. Se dice în ea, că 
decă oposiția din dieta ungară ar încercă 
să împiedece lucrarea acesteia prin obs
trucție, guvernul se va vede silit a apela 
din nou la populația țevii, adecă a face 
alegeri nouă. — Nu încape îndoielă, că 
scrisorea din cestiune a eșit din condeiul 
vr’unui aderent de al lui Szell și ea este 
o amenințare indirectă la adresa opo- 
siției.

Croația și Ungaria. De deci de 
ani nu s’a mai întâmplat, ca din sînul 
celor vr’o 40 deputat! croați în dieta din 
Peșta, sS-și ridice vr’unui glasul. Eve
nimentele din ultimul timp, ce s’au des
fășurat în Croația, și atacurile pressei șo- 
viniste maghiare contra Croaților, a de
terminat pe doi din deputății croați să ia 
cuvântul. Cel dintâiu a fost Ștefan Kova- 
cevici, din al cărui discurs am publicat o 
parte într’unul din numerii trecuți. Al 
doilea este Nicolau Tomasicl, care a vor
bit în ședința de alaltă-eri a dietei. El a 
răspuns la atacurile, ce deputatul Ratkay 
(independist) le-a îndreptat în contra Ba
nului croat și a deputaților croați. Toma-

FOILE TONUL „GAZ. TRANS."

Umbrela.
De Guy de Maupassant.

(Urmare și fine).

Ca o ușurare salvătore i-s’a părut lui 
Oreille, că în momentul acela clopoțelul 
a sunat la ușe. Era un prietin, care fusese 
invitat să dejuneze la ei.

Domna Oreille îi istorisi prietenului 
întâmplarea. „Credeți, că o să-i cumpăr 
o umbrelă nouă? 0, nu! Nu mai capătă 
nici una!"

Prietinul observa fdrte cu judecată: 
„Atunci își va strica hainele, și aceste 
prețuesc în cele din urmă mai mult".

Mica nevastă, încă tot neîmpăcată, 
răspunse: „Atunci pdte să-și cumpere 
o umbrelă de bumbac, una de mătase nu 
mai capătă".

La gândul acesta însă se indignă d-1 
Oreille: „Atunci renunț la postul meu. 
De asta să fi sigură. Nu mă duc c’o um
brelă de bumbac la ministeriu".

Amicul le dise atunci: „Dați umbrela 
s’o îmbrace din nou, atunci nu va costa 
așa de mult".

Domna Oreille, amărîtă, persistă: „Va 
costa cel puțin opt franci. Opt și cu opt
sprezece fac două-deci și șese! Două
zeci și șese de franci pentru o umbrelă, 
asta, totuși, e pre mult! E curată ne
bunie".

Amicului, care era un burghez sărac, 
îi veni de-odată o ideie luminată: „Lăsați 
să vi-o plătescă institutul de asigurare 
contra focului. Societățile despăgubesc 
fie-care pagubă, causată prin foc, bine în
țeles, decă se întâmplă în propria locuință 
a păgubașului".

La acestă povață se liniști de-odată 
mica femeie. Și după-ce s’a gândit ea câ
te-va momente, <jise cătră bărbatul ei: 
„Mâne, înainte de a te duce la ministeriu, 
trebue se mergi la biroul „Solicitudinea" 
să le arăți umbrela, și să pretind! despă
gubirea".

Domnului Oreille îi sări țandăra: 
„Asta n’o void face nicî-odată I Am pierdut 
opt-spre-dece franci, și pentru atâta n’o să 
murim".

In <jlh,a următore eși cu bastonul. 
Slavă Domnului, era vreme frumdsă.

Dămna Oreille se afla singură acasă 
și încă nu pute să uite pierderea celor 
opt-spre-dece franci. Puse umbrela pe 
masa din odaia de mâncare, mai dă r<5tă 

în jurul ei când și când și nu putea nici
decum să ia o hotărîre.

In tot momentul se gândea la socie
tatea de asigurare. Se temea însă de pri
virile ironice ale funcționarilor, cărora 
trebuia se le esplice cașul, căci nevastă-sa 
bra cam timidă în presența străinilor, în
roșea iute și devenea perpleesă, îndată-ce 
trebuia să vorbăscă cu necunoscuți.

Și totu-și o durea perderea celor 
opt-spre-dece franci, ca și când ar fi avut 
o rană pe corp. Nu voia se se mai gân- 
dăscă la întâmplarea asta, și totu-și în 
conținu o turmenta amintirea pagubei. 
Der ce să facă ? Orele treceau, și nu putu 
să se hotărască la nimic. De-odată însă 
își luă inima în dinți.

„Am se mă duc eu însu-mi la „So
licitudinea" să vedem!"

. Trebuia însă pentru asta să-și pre
pare mai întâii! umbrela, pentru-ca pa
guba să fie completă și pentru-ca să aibă 
mai multă șansă.

Luă un chibrit de pe cămin și arse 
petecul ce-1 pusese umbrelei și mai 
arse încă o rdtă ca de-o palmă în jurul 
lui. Apoi îl înfășură cu îngrijire și îl 
strînse bine cu elasticul, își puse pălăria, 
își luâ mantaua, și se grăbi cu pași re
ped! spre strada Rivoli, în care se afla 
biroul societății la care erau asigurați.

Cu cât se apropia mai mult de țintă, 
cu atât își modera pașii. Ce să c^ică. ea 
acolo? Ce o să i-se răspundă?

Se uită la numerii caselor. Mai lip
seau încă opt-spre-dece. Bine, mai avea 
încă timp de gândit. Merse mai încât, 
tot mai încet. De-odată începu să tre
mure, căci ajunse în fața porții și de-asu- 
pra ei sta scris cu litere de aur: „Solici
tudinea", societate de asigurare contra 
focului". Așa-deră a ajuns la țintă! Se 
opri o secundă, fricdsă și rușinată, trecu 
pe dinainte, se întârse erăși, mai trecu 
odată pe dinainte, și er se întorse.

In fine își <jise: „Totu-și trebue să 
întru. Cât mai iute, cu atât mai bine".

Der îndată-ce întră în numita casă, 
începu a-i bate inima.

Intră într’o odaiă mare, care avea 
mai multe despărțăminte. Din fie-care des
părțământ se uita un cap bărbătesc afară, 
corpul lor s’ascundea îndărătul unui gri- 
lagiu.

Eși afară un domn c’un teanc de 
hârtii.

Ea își făcu curagiu și-1 întreba c’o 
voce timidă și nesigură :

„Scusați, n’ațl fi așa de bun să-mi 
spuneți, unde a-și pută să mă adresez 
pentru obiectele arse ?“ 
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sich a arătat, care este datoria deputaților 
croați: consolidarea raporturilor dintre Un
garia și Croația și apărarea autonomiei 
Croației. A negat, că în Croația ar prinde 
teren ura contra Ungurilor, din potrivă 
oposiția croată tocmai acum se apropie 
de dieta ungară, doi din membrii ei par
ticipă deja în comisiunea regnicolară și e 
probabil, că oposiția va participa și în dieta 
din Peșta. A apărat apoi pe Banul Khu- 
nen-Hedervary, care deși e Maghiar de 
nascere, prin atitudinea lui a câștigat sim
patiile majorității Croaților (?). Patriotis
mul pretinde, ca posiția Banului să nu fie 
sguduită nici din parte maghiară, nici din 
parte croată.

Visita regelui Carol in Bulgaria. 
Marele diar parisian „Le Temps“, în nu
mărul seu de Luni, publică următorea te
legramă din Sofia: „Diua de eri, consa
crată visitei de pe câmpul de bătaie de 
la Plevna, fu o mare <ji pentru regele Ro
mâniei, care comanda ca șef, sunt 25 de 
ani de atunci, corpurile de armată rusă și 
română, reunite înaintea Plevnei. Armata 
română primi botezul focului înaintea re
dutelor de la Grivița. După o resistență 
eroică a Turcilor, care spăimântară Eu
ropa, Osman-pașa depuse sabia sa în mâ- 
nile principelui Carol, care reintră în Ro
mânia, câștigând independența pentru țăra 
sa și pentru densul, Oorăna Regală". Dia- 
rul „Le Temps11 urmăză apoi a da o des
criere a visitei în Bulgaria.

Șovinismul neomaghiar și 
Maghiarii.

i.
Diarul „Parlamentar" din Viena 

scrie:
„Un preot catolic din ordinul Piariști- 

lor, prof. Dr. G. Gzirbusz, a scos de sub 
tipar o carte „Magyarorszag ța XX-evszăsz 
elejenu, care nu e de loc după ,'gustul șo- 
viniștilor neo-maghiarl. Dr. Czirbusz dife
rențiază riguros cunoscința de limbî de apar- 
tinența vr’unei rasse și sânge. Dr. Cz. de
clară, că acela, care scie limba maghiară, 
și care este numărat din causa acesta 
între Maghiari, totuși nu e încă Maghiar. 
Națiunile istorice autochtone ale Ungariei 
și Transilvaniei, fie că vorbesc vr’o limbă 
slavă (Slovaci, Ugro-Rușî, Șerbi), fie că 
vorbesc nemțesce (Șvabi și Sași), fie un- 
guresce seu românesce, sunt deopotrivă 
interesați la esistența Ungariei și Transil
vaniei, de sigur însă în sensul, ca să se 
conserveze și desvolte ființa lor națională 
in patria comună ungară.

Acestei concepții patriotice i-se opune 
însă șovinismul neo-maghiar, care propo- 
văduesce și săvîrșesce maghiarisarea numi
telor națiuni. In consecință, firesce, că na
țiunile în Ungaria se află într’o continuă 
agitație și regatul Ungariei n’are liniștea 

necesară internă, pe care ar trebui să o 
aibă în vieța de stat cetățenii mulțumiți, 
decă e vorba să lucreze și șă creeze cu 
însuflețire. Cu atât mai mult trebue să 
apreciem patriotismul lui Dr. Czirbusz, care 
s’a însărcinat a dovedi absurditatea șovi
nismului neo-maghiar.

Când în societatea maghiară se află 
asemenea patrioți, cari avertiseză pe față 
Ungaria, se renunțe la fantoma neistorică 
a maghiarisării națiunilor autochtone isto
rice din Ungaria și Transilvania, totuși se 
pote spera, că în cele din urmă Ungaria 
își va redobîndi basa ei istorică, spre avan- 
tagiul posiției sale ca stat, și spre binele 
Maghiarilor și a Nemaghiarilor. Tote po- 
pdrele Ungariei vor să-șî afirme ființa lor 
particulară națională, caracterul culturei 
lor, a-și cultiva fericirea lor pămentescă 
și a fi prin acesta folositori patriei.

„Este fapt, — scrie Dr. Gzirbusz în 
citata sa carte — că societatea slovacă 
seu rusăscă din Ungaria de sus privesce 
cu același indiferentism apatic la nisuin- 
țele societății maghiare din Ungaria de 
jos seu de dincolo de Dunăre, ca și Croa
tul seu Românul la operele culturei din 
Seghedin seu Dobrițin. Relațiile destrăbă
late ale patriei năstre nu poți să le pri
vesc! prin perspectiva din Budapesta. Acela, 
care vede la fața locului raporturile par
ticulare și trăiesce sub influența lor, va 
recunăsce, că față cu gruparea lendențiosă 
a datelor statistice, părerea mea impar
țială este cea adevărată.

„Rassele naționale din Ungaria, întru 
cât ele trăiesc sporadic, seu la granițele 
etnografice, pot, ce e drept, să învețe 
limba maghiară, d. e. Șvabul din Ungaria 
de sus, seu dincolo de Dunăre; acolo însă 
unde rassele naționale trăiesc în masse 
compacte, acolo, de sigur, nu-șî vor des- 
brăca naționalitatea de dragul nimănui, 
căci și ele sunt cuprinse de frigurile na
ționalismului și sunt sprijinite din străi
nătate.

Ori cât de frumosă ar fi așader ținta 
de a ajunge la un stat național, eu nu 
am credință în el, lasciate ogni speranza\

„Acest lucru 'este identic cu visul 
confesiunilor, de a face din Ungaria o so
cietate catolică seu calvină. Principii Tran
silvaniei au făcut încercarea, însă forma
rea unei Ungarii protestante nu i-a succes 
nici lui Bocskai, 'Tokoli, Bethlen, seu Co- 
loman Tisza, după cum nici lui Pâzmâny 
Leopold 1., Maria Teresia, Francisc I. n’au 
reușit a înjgheba între Carpați un regat 
catolic. Trebue să ne mulțumim cu atâta 
să maghiarisăm orașele, să creăm inteligență 
puternică maghiară și creștinăscă. Poporul 
de la țeră nici odată mt-l vommaghiarisa. 
Așa cugetă orî-ce Maghiar sobru, care nu 
să lasă înșelat de fantome.

„Unificarea societății este o frasă 
politică a modei, și anume nu a unei mode 
bune, căci sdrobesce drepturi și 'ucide con- 
sciențe. Dismembrarea varie este un fac

tor social necesar, pe cât timp nici socie
tatea nu este, decât o unitate temporară, 
adhoc, și nu perpetuă, a diferitelor forțe 
sociale.

„Poporele și politicanii tind numai 
spre unitatea politică, însă cu desăvîrșire 1 
nu au atins’o nici odată și nieăiri. Ore 
pdte fi vorba de societate unitară la Elini, 
în imperiul roman creat prin cuceriri, în 
statul medieval adus la o credință (respu- 
blica Christiana), seu la ori-care națiune 
modernă? Ceea-ce este posibil, este cleiul 
cu care se lipesc diferitele elemente: așa 
legăturile culturale (la Eleni), puterea să
biei (la Romani), religiunea (Evul mediu, 
Budhismul), colonisația (imperiul universal 
ensles), limba (națiunile romanice), con
știința istorică a legăturilor comune (Un
garia), der un factor comun, prin care să se 
sdrobescă individualismul, calitateaparticu- 
lară de rasă, este cu desăvîrșire imposi
bil și numai în capetele întemeietorilor 
socialismului internațional ispitesce ca o 
stafie.

„Curentul politicei europene se mișcă 
în direcția federalismului centralisator, un 
organism bună ără de state unite în 
Europa, der în cadre germane, romane 
slave. Tot așa în societate, chiar și popo
rul cel mai mic vre să-și conserveze ființa 
sa spirituală națională, caracterul culturei 
sale, propria formă a bunăstării sale 
pămentesci. La acesta fie care popor are 
dreptul s6u lăsat de la Dumnedew, acesta 
a o nimici seu a o cassa și încă cu o 
aroganță atât de impertinentă, cu care 
nimicesc Prusienii pe Poloni este cel mai 
mare absolutism, și nu liberalism".

(Va urma).

„Probleme'* și „datorințe** in Ges
tiunea naționalităților.

Am spus eri, că contele Apponyi s’a 
dus la Nagyszombat, ca din incidentul ți
nerii adunării generale a Reuniunei de 
cultură maghiare din partea apusenâ a 
țării, să țină un discurs în cestiunea națio
nalităților. Diaristica maghiară spune, că 
în împrejurimile orașului Nagyszombat 
„agitatorii naționaliști" dispun de mare 
putere și contele Apponyi s’a dus acolo 
anume, ca prin graiu viu se paraliseze lu
crarea „păgubitore" și „urgisită" a agita
torilor.

„Budapesți Hirlap", organ, care stă 
aprcîpe de trufașul grof, aprecieză în nu
mărul său de la 19 Noemvrie importanța 
apariției lui Apponyi în Nagyszombat și 
dice, că contele a și indicat problema și 
daioratfa statului, societății și a fie-oărui 
cetățen în cestiunea naționalităților. „Da
toria nostră, dice numita foie, în lupta ac.esta 
este, ca se facem mai atrăgătdre libertatea 
maghiară, decât libertatea agitatorilor, și 
adevărul națiunei maghiare (!) să-l fa
cem erăși mai atrăgător, decum fac agi
tatorii naționaliști calomniile (!) lor în con

tra națiunei maghiare. Trebue să clarificăm 
naționalitățile, că în ce măsură mai mare 
răsplătesce statul național maghiar fide
litatea lor, și dimpotrivă ce fel de miserie 
spirituală le aduce agitațiunea naționalistă, 
decă deșteptă în ele sentimente necre- 
dinciose".

Cităză apoi un pasagiu relativ la acăsta 
din vorbirea lui Apponyi, în care arată „in
fluența înspaimântătore, ce o provdcă ura 
în naționalități", apoi se încărcă a arăta 
în ce chip s’ar pută clarifica cetățenii de 
„limbă streină" în ceea-ce e bine și în 
ceea-ce e rău.

La întrebarea acăsta răspunde însuși 
prin apelul său la „solidaritatea națiunei 
maghiare". Etă în ce consistă acestă soli
daritate, după convingerea celor de la 
„Bud. Hirlap", prin rostul cărora vorbesoe 
faimosul conte ungur :

„Ținutului locuit de Maghiarii gene
tici, nu-i este permis a privi indiferent 
lupta maghiarimii de la periferie. Maghia- 
rimea genetică trebue se simtă pericolul, 
ce prin cestiunea naționalităților amenință 
țera (??), trebue să o simtă acesta în mă
sura, in care o simt aceia, cari stau ime
diat și portă lupta statornică contra lui".

înțelegeți, credem, care este și care 
pdte fi rostul acestei „probleme" și „da
torii" 1

„Acesta — urmeză „B. H.“ — este 
o importantă cerință, fără de a cărei rea- 
lisare nu pdte fi resolvită cu succes pen
tru națiunea maghiară cestiunea naționa
lităților. Căci, ori cât de amenințătdre este 
fantoma naționalistă, ea totuși pdte fi su
grumată (!) și nimicită prin voința solidară 
a națiunei. Poricolul se începe numai 
acolo, unde înceteză solidaritatea națiunei 
și unde vr’unul din organismele naționale, 
mai ales însă maghiarimea de rassă, pri
vesce nepăsătore nevoile și luptele punc
telor amenințate."

Și noima acestei solidar tăți o pri
cepe fie-care din noi. En să vedem însă, 
cum o dă mai departe „B. H.“ cu „pro
blemele" și datorințele".

....„Trăim — dice el — în țera acesta 
în nisce împrejurări, încât îngrijirea pa
triotică (!) se întrebă tot-deuna, ce e de 
făcut? și cu suflet liniștit nu pdte se 
se întorcă nici în drepta, nici în stânga 
(Așa o fi! — Culeg.) Un lucru însă este, 
ce cu toții putem se-1 facem în înțelegere 
și pe care a-1 face, e datoria fie-cărui din 
noi: a reparaîn mic, ceea-ce raporturile ne
norocite ne strică în mare; a umple lacu
nele, unde vedem o spărtură periculdsă în 
vieța națiunei, și a scuti și întări ceea-ce 
avem, a suplini acolo unde suferim pier
dere, a ne susține puterea și a sprijini 
punctele unde observăm slăbire La munca 
acesta națională de mare importanță, 
conscientă și influență, suntem capabili 
din propriile nostre puteri. Prin forța unei 
astfel de lucrări consecuente și consciente 
putem cu timpul se înlăturăm — decă nu 
adi, atunci mâne — și știrbirea, ce o face

El răspunse c’un ton plin și adenc: 
„La biroul pentru accidente în etagiul 
prim la stânga".

Acest' răspuns o intimida și mai 
mult; și mai bucuros ar fi eșit afară fără 
a mai cjice o vorbă, și ar fi jertfit cei 
opt-spre-dece franci. Când își imagină însă 
din nou mărimea pagubei, îi reveni cu- 
ragiul și urcă scara, abia răsuflând și forte 
iritată scara ce conducea la etagiul prim, 
oprindu-se pe fie-care treptă.

Găsi iute ușa și bătb. O voce clară 
dise: „Intră!"

Ea întră într’o odaie mare, unde con
versau trei domni, cari purtau decorațiuni 
pe piept.

Unul dintre ei o întrebă: „Ce pof
tiți ddmnă?"

Ea nu scia la moment ce să răs
pundă și îngână: „Viu... viu... pentr’un 
accident". . .

Domnul îi oferi amabil un scaun. 
„Poftiți, domnă, vă stau imediat la dis- 
posiție".

Se întorse pe urmă erăși spre cei-lalți 
domni și continuă conversația mai de
parte: „Așa-deră, domnii mei, societatea 
se simte angajată pentru a vă plăti nu
mai suma de patru sute de mii de franci, 
și nu recunăsce pretensiunea celor-lalte 

una sută mii de franci. După cum am 
dis, cercetarea la față locului n’a cons
tatat"....

Unul dintre cei doi, îl întrerupse: 
„Seim deja destul, domnul meu, justiția 
va trebui să aibă ultimul cuvent. Noi 
ne-am terminat aici misiunea nostră". •

După mai multe ceremoniose încli
nări, eșiră afară.

Decă și d-na Oreille ar fi putut se 
dispară cu ei, ar fi făcut’o. Ar fi fugit, și 
ar fi renunțat pentru tot-deuna la cei opt
sprezece franci. Der mai pute să se ducă 
acum? Domnul acela se apropiă de ea: 
„Cu ce pot servi dămnă?"

Ea rosti cu greu câte-va cuvinte: 
„Viu. . . pentru acesta aici". ..

Directorul se uită e’o naivă mirare 
la obiectul ce i-1 ține înainte. Ea încercă 
cu mâna tremurândă a desface elasticul, 
ceea ce-i succese după câte-va momente, 
apoi iute deschise umbrela ruinată.

Domnul observă cu compătimire: 
„Umbrela are într’adevăr^o înfățișare tristă."

Ea răspunse cu esitare: „A costat 
două-deci de franci".

Domnul întrebă mirat: „Intr’adevăr 
așa de mult?" „Da, a fost o umbrelă ad
mirabilă, am vrut s’o presentez societății".

„Forte bine, der nu înțeleg, încât ar 
pute se ne intereseze treba acesta".

O cuprinse neliniștea.... că pdte socie
tatea nu dă despăgubire pentru obiecte 
mai mici.

„Der — totuși, umbrela e arsă", ob
servă ea.

Domnul nu negă acesta: „Asta o 
văd", dise el.

D-na Oreille rămase cu gura căscată 
și nu sciea ce se dică. De-odată îi veni 
în minte ce trebuia să dică și rosti gră
bit: „Sunt domnă Oreille. Suntem la „So
licitudine" asigurați, și am venit pentru ca 
să mi-se restitue paguba".

Și de frică să nu primescă un refus, 
adause grăbită: „Pretind numai ca să mi-o 
îmbrăcați".

Directorul răspunse consternat: „Der... 
Domnă... noi nu suntem fabricanți de um
brele. Nu putem să ne ocupăm cu ase
meni reparaturi".

Mica femeie simția, că-i revine tot 
curagiul. Aide la luptă! Ea vru să-și în
cerce norocul, și fără frică dise: „Cer nu
mai atâta despăgubire, cât va costa repa- 
ratura, căci de altcum o voiu duce eu sin
gură la umbrelar".

Domnul se părea că nu scie ce să 
răspundă: „Suma este așa de mică d-nă.,.. 

Nu se obicinuesce nici odată a se pre
tinde despăgubire pentru astfel de obiecte 
neînsemnate. Vei recunăsce insă-țl, domnă, 
că nu putem restitui batiste, mănuși, cra
vate și alte obiecte de acestea mici, cari 
sunt espuse dilnic incendiului."

Ea se înroși și simția cum îi cresce 
mânia: „Mai când era în Decemvrie, am 
avut un incendiu, care ni-a causat o pa
gubă de cel puțin cinci sute franci; dom
nul Oreille n’a pretins nici o centimă des
păgubire de la societate, și deci va pute 
în adevăr să-mi plătescă umbrela!"

Directorul răspunse la minciuna ei 
ridând: „Trebue să recunosc!, dămnă, că 
este curios, decă domnul Oreille, care n’a 
pretins despăgubirea celor cinci sute franci, 
se vină acum se căra despăgubirea unei 
umbrele de vre-o 5—7 franci".

Ea nu se încurca nici de cum, din 
contră răspunse: „Scusă, domnule, însă 
paguba de cinci sute de franci privea 
punga d-lui Oreille, pe câtă vreme paguba 
de opt-spre-dece franci merge pe socotela 
d-nei Oreille, ceea-ce nu e tot una!"..,

El vedea că nu pote scăpa de ea și 
că își pierde numai timpul. De aceea o 
întrebă în fine în ton oficios; „Spuneți-mi, 
mă rog, cum s’a întâmplat nenorocirea".

Ea simția că a învins și dise îndată: 
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orbia în prestigiul națiunei maghiare. 
Acesta este a^T la noi în țeră unica poli
tică culturală națională salutară, marcantă 
și influentă11....

Se pare, că de rândul acesta șovi- 
niștii de la „B. H.“ sunt cevașî mai pre- 
vSdetorl în espunerile lor și s’au ferit de 
astă-dată a zugrăvi în colori „înspăimen- 
tătore" pretinsul pericol, ce ar amenința 
„națiunea11 din partea „agitatorilor națio
naliști", — cari nici nu esistă de fapt.SOIRILE D1LE1.

— 7 (20) Noemvrie.

Procesul „Cărții de aur". Domnul 
T. V. Păcățianu a înaintat prin apărăto
rul său d-1 Coriolan Brediceanu, advocat 
în Lugoșiu, cerere urgentă la tribunalul 
reg. din Clușiu, ca pentru a i-se da posi
bilitatea de a dovedi, că pasagele incrimi- 
minate din volumul prim al „Cărții de aur1' 
se găsesc și la alțl autori români și ma
ghiari și că peste tot în cartea sa sunt 
înșirate documente autentice și fapte isto- 
ricesce bine stabilite, se fie chemați la per
tractarea din 24 Noemvrie n. următorii 
domni pentru a fi ascultați, ca martori și 
esperțl: 1 Dr. Petru Barbu și 2 Dr. Petru 
Ionescu, profesori de teologie în Caranse
beș. 3 Ambro Pietor, redactor în Turocz- 
Szt. Mârton. 4 Dr. Augustin Bunea cano
nic, Blașiu și 5 Dr. George Popovici pro- 
topresbiter în Lugoșiu. 6 Dr. Moldovan 
Grigorie profesor universitar în Clușiu. 7. 
Dr. Jâncso Benedek, profesor în Budapesta 
și 8 Vasilie Goldiș secretar consistorial în 
Arad, și în fine 9 Dr. Lehmann translato
rul oficios al judecătoriei din Clușiu.

0 faptă generosă. Cetim în .Cro
nica11. Se scie, că acum 20 de ani, soții 
Mihail și Elisa Stroescu, proprietari din 
Basarabia, au donat casei șcdlelor suma 
de 50,000 lei. Eri d-1 Vasilie Stroescu, al 
doilea frate, s’a presentat la direcțiunea 
școlelor cu o recipisă a Casei de depu
nere, prin care arată, că fondul s’a sporit 
cu 200,000 lei, bani depuși în efecte de 
d-sa. A donat apoi casei bisericei suma 
de 110,000 Iei. Tdte aceste donațiuni sunt 
făcute pentru a veni în ajutorul școlelor 
rurale din țeră. Ori-ce comentarii, pentru 
acâstă faptă lăudabilă, sunt de prisos.

D-1 Ion Calinderu administratorul 
domeniilor coronei, se află în Transilvania, 
unde studieză sistemul lăptăriilor. Acest 
sistem va fi propus și pentru România.

Ministerial bulgar a fost astfel 
constituit: Daneff, președinte și ministru 
de externe; Sarafoff, finanțe; Liudska- 
noff, interne ; Radeff, instrucțiune publică ; 
Teodoroff, justiție ; Popoff ,vice-președintele 
Sobraniei, lucrările publice; Abraceff, co
merțul, și generalul Papricoff, resboiul.

Ilesolvirea cestiunei țigănesc!- In 
vederea siguranței primejduite de cătră 

^In coridorul meu stă un obiect de bronz, 
în care de obiceiu se pun bastdnele și 
umbrelele. Când m’am reîntors deunădi 
acasă, am pus și acestă umbrelă acolo. 
Tocmai de-asupra se află un fel de consol 
pe care stau chibriturile și luminarea. Iau 
patru chibrite de acolo și aprind unul, der 
se stinge. Aprind al doilea, și acesta se 
stinge. Cu al treilea mi-se întâmplă tot 
asemenea....11

Directorul o întrerupse și-și permise 
gluma: „Acestea, sigur, au fost chibrituri 
de monopol.11

Ea nu înțelese, și continuă: „Se păte. 
Fără îndoielă, cel de al patrulea chibrit 
luă foo și putui se-ml aprind luminarea. 
După aceea întraiu în odaia de durmit, 
vrând se me culc. După un interval de 
un sfert de cias însă, am simțit un miros 
de pârlelă. Am întotdeuna o mare frică 
de foc! Vina mea nu va fi de sigur, decă 
vre-odată se va întîmpla s’avem nenoro
cirea unui incendiu. Și după focul din De
cemvrie, despre care v’arn povestit, nici 
că mai trăesc ca omenii. Așaderă me scol, 
caut, miros în tdte părțile ca un căpeu și 
■observ în fine, că umbrela mea arde. Po- 
sitiv, că căzuse un chibrit în ea. Vedeți 

;în ce stare a ajuns".
Directorul se supuse și întrâbă: „In 

«cât prețuescl paguba?11 

țiganii corturari, 39 de municipii au adre
sat petiții cătră camera deputaților, cerând 
regularea cestiunei corturarilor. Szell a 
ordonat deja vara trecută elaborarea unui 
anteproiect de lege, care va fi discutat 
încă în cursul acestui an de cătră o co- 
misiune de anchetă compusă din funcțio
nari superiori administrativi, după ce mai 
’nainte deja fusese discutat într’o comisie 
mai restrînsă. Conform acestui proiect, 
țiganii corturari se împart în două cate
gorii. In prima categorie sunt acei țigani, 
cari pot fi incorporați clasei burgheze și 
cari vor pute se-și câștige existența ca 
meseriași și lucrători la câmp în comunele 
unde vor fi colonisați cu forța. Fie-care 
comună din țeră va fi obligată a primi 
un număr 6re-care de familii de țigani, 
a-i ține sub severă controlă, ca se fie in- 
matriculați, copiii lor ținuți la frecuen- 
tarea școlei primare, respective a grădiuei 
de copii, er bărbații și femeile la lucru. 
Pentru elementele refractare, cari n’ar voi 
a se supune ordinei sociale, se vor înființa 
două mari institute corecționale, în cari 
acele elemente refrectare vor fi ținute la 
muncă folositore.

Eveniment familiar în dinastia 
italiană. Regina Italiei a dat nascere eri 
unei copile.

Redactor nou la „Deutsches Tgbl. 
f. Ungarn." Gu diua de alaltăeri redacția 
diarului „D. T. f. U.“ a fost preluată de 
cătră d-1 Victor Orendi-Homenau, care 
fusese timp mai îndelungat redactor la 
„Buk. Tagbl.u în Bucuresci. Ca redactor 
responsabil va semna și pe mai departe 
d-1 Coloman Feisthammel.

Turcia si Franța. In urma inciden- 
tului cu Lorando, Francesii se așteptau să 
câștige avantagii însemnate în Orient, 
Turcii însă au început se facă tot felul 
de dificultăți influenței francese. Astfel 
consiliul de stat al Turciei a refusat con
cesiunea școlelor francese. Acest refus 
neașteptat a provocat un protest energic 
din partea ambasadei francese.

Hymen. Domnișdra Domnica I. Se- 
căreanu și d-1 Ioan G. Botesatu, s’au că
sătorit în diua de 18 Octomvrie a. c. în 
Odessa (Rusia.)

Ciuperci pentru Maj. Sa. Locuitorul 
din Modos, loan Kornhammer cultivă ciu
perci și renumele lui în acestă branșă este 
răspândit în multe părți. Anul acesta 
având nisce frumose exemplare de ciu
perci, s’a gândit se trimită din ele și 
Majestății Sale. De la cancelaria cabine
tului M. Sale a sosit acum o scrisore 
adresată comitatului Torontal, în care se 
esprimă mulțumirea prea înaltă pentru 
cele 4 chgr. de ciuperci și tot-odată se 
cer informațiuni relativ la chestiunea, decă 
lui Kornhammer ar trebui se i-se dea o 
remunerație în bani.

Ea tăch și nu cuteza se indite nici 
o sumă. Dise după aceea, prefăcendu-se 
marinimdsă: „Lăsați-o numai să-o repare. 
Eu v’o încredințez cu plăcere".

EI nu se învoi: „Nu, ddmnă, asta n’o 
pot. Spune-mi ce pretind! d-ta“.

„Ei bine, cred totuși că... ascultă 
domnule, nu vreu să profit nimic la ea... 
să facem treba așa: Eu voiu duce umbrela 
la un fabricant, o voiu lăsa s’o îmbrace c’o 
matase bună, și îți voiu presenta socotela. 
Te învoesci la asta?"

„O da, ddmnă. Aici aveți un avis 
pentru cassă, care vă va plăti despăgu
birea".

Și cu aceste îi presenta ddmnei Oreille 
o. cartă; ea se ridică repede, mulțumi și 
se grăbi cât putu să iasă mai înainte, ca 
nu cumva el să-și schimbe părerea.

Veselă pășea pe stradă în jos cău
tând după un magazin elegant de um
brele. Când observa unul, carea avea o 
aparență mai distinsă, întră și dise cu voce 
sigură: „Ași dori se-mi îrabrăcați acesta 
umbrelă din nou c’o mătase bună. Vă rog 
să luațî pe care o aveți mai bună. Prețul 
nu importă de loc“.

— e —

„Severul Vasilie Mangra". Cetim 
sub acest titlu în „Budapesti Hirlap~ de 
la 19 Noemvrie: „Corespondentul nostru 
din Arad ne telegrafeză: In sinodul estra- 
ordinar aradan de la 2 Noemvrie loan 
Beleș, din partidul hamsist, a făcut pro
punerea, ca sinodul convocat pe cale 
ilegală, să se disolve. Propunerea acesta 
a cădut, dându-se 33 voturi contra și 18 
pro. Acum Vasilie Mangra a pornit cer
cetare disciplinară contra acelor proto
popi, cari n’au votat cu partidul său, șij i-a 
provocat, ca în timp de 48 dre să se jus
tifice".— Nu putem sci, decă soirea acesta 
corăspunde ori nu adevărului. Adăugăm 
însă, că foia română din Arad reproduce 
după „Aradi Kbzlbny" o notiță, în care 
spune, că privitor la articolul său „Fiascul 
sinodului estraordinar din Arad" a primit 
de la protopopii români gr. or. din Bihor 
o scrisore, în care declară, că votând la 
Sinod pentru propunerea lui Beleș, n’au 
intenționat se manifeste părere în contra 
activității vicarului Vasilie Mangra. — 
S’ar păre, că un „nex causal" esistă între 
aceste două soiri.

Combaterea alcoliolismului în 
Franța. Ministrul președinte Combes a 
însărcinat Academia pentru medicină, se 
presente o listă a tuturor esențelor anti- 
higienice, cari se întrebuințeză la fabri
carea hățurilor spirtudse. Guvernul are de 
gând a presenta un proiect de lege pentru 
combaterea energică a alcoholismului.

Catastrofă la Brăila. In ndptea de 
Sâmbătă spre Duminecă a fost un teribil 
uragan la Brăila. Mai multe bărci de 
pescari au fost răsturnate și numerose 
persone au cădut în valuri. Cinci bărbați 
și o femeie au putut fi scăpate, numărul 
morților nu se scie cu esactitate.

Serată de novități. Duminecă în 23 
Noemvrie, musica orășenescă va da în 
hotel Europa o serată de novități. Ince- 
ceputul la orele 8. Intrarea 60 bani.

Din cameră de deputați — teatru. 
Fostul director al teatrului național din 
Budapesta, a înaintat magistratului din 
Budapesta o adresă, în care cere să i-se 
predea fostul edificiu al camerei deputa- 

I ților, cu scop de a-1 adapta ca teatru.
Reuniunea meseriașilor și econo

milor din rilba-Iulia învită la produc- 
țiunea declamatorică teatrală împreunată cu 
concert, ce se va aranja Duminecă în 23 
Noemvrie st. n. 1902. în sala cea mare 
de la hotelul „Europa" Începutul la 7l/2 
ore sera. Prețul de intrare: Locul 1 2 cor. 

> locul II 1.60 Locul III. 1'20 fii., loc de 
stat 60 fii. Bilete se pot procura în pră
vălia d-lui S. P. Cirlea, er sera la cassă. 
Venitul curat este destinat pentru cassa 
reuniunei. Ofertele se vor primi cu mul- 
țămită și să vor publica. După producțiune 
dans.

Program: 1. ,„Sfânt“, cor bărbătesc 
de G. Dima. 2. Domnul Tudor, cor mixt 
cu soluri, de G. Henția. 3. Surugiul, cân
tecel comic, de V. Alexandrii, predat de 
d-1 T Novac. 4. „Zăpăciții". comedie în 1 
act., de August de Kotzebue, (localisată 
de Teohar Alexi. 5 .Brâul popii", cor 
micst de Musicescu P. T. familii, cari din 
erpr.e nu sunt invitate, să binevoiescă a 
se adresa pentru invitare cătră domnul 
P. S. Cirlea.

4. Pentru folosire esterioră. Durerile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de .aprinderi se vindecă cu succes sitrur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 co’-. 
90 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă populă 
de farmacistul și liferantul curți c. s. reg. A. Mo'l 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provincia 
se se ceră preparatul A. Moll pro ed it cu marca 
de contravenții și subscriere.

Adresa de la Pojun m congre
gația din Clușiu. In 9 1. c. v’arn trimes 
spre publicare vorbirea ce-a rostit’o adv. 
V. Indre în congregația comitatului Oo: 
șocna în afacerea curendei de la Pojun 
privitore la ștergerea legii de naționalitate. 
Vorbirea s’a publicat în estras der fidel.

După ce din comunicatul subscris de 
Veritas și publicat în nr. 244 al prețuitei 
„Gazete" observ, că Veritas dice că eu cu 
voie, ori fără voie am lăsat să apară dis
cursul lui Indre în lumină naționalistă, me 
văd îndemnat, se declar că discursul ce 
vi l’am trimis a fost fidel.

Privitor la ceea-ce a dis d-nul Indre 
despre agitatori, constat, că amintind în 

vorbirea sa despre motivele curendei Po- 
junului, a accentuat, că decă suntin adever 
agitatori, aceia au să se reguleze prin le
gile esistente.*)

La ceea-ce i-se impută d-lui Indre 
că ar fi făcut în trecut, nu reflectez.

Raportorul cel vechili.

pel
Subsemnatul, ocupându-mă de mai 

multă vreme cu vieța și activitatea stră
lucitului istoric și om de stat Aexandu Pa- 
piu llarianu și terminând acum un studiu 
asupra lui, pentru completa clarificare a 
datelor asupra vieții și activității lui, rog 
pe toți domnii cari ar poseda vre-o scri- 
sore ori manuscript de la repausatul, ori 
ar pute să-mi dea vre-o lămurire, pe care 
ar socoti-o ca folositdre acestei opere de 
recunoscință, să binevoiescă a-le trimite 
în cel mai scurt timp în original său în 
copie, pe adresa de mai jos, fiind siguri 
de înapoiarea lor în cea mai completă 
bună stare. Și pentru acesta le mulțămesc 
din totă înima de mai înainte.

Bucuresci.
Vasile Pier van, 
student în litere.

Strada Ciclopilor 24.

UETI-ME ȘG1R1,
Budapesta, 19 Noemvrie. In șe

dința de ac|I a dietei a luat cuvân
tul ministrul president O. Szell, ca 
se răspundă la atacurile oposiției. A 
vorbit 3 6re întregi. Intre altele a 
declarat, ’ că în cestiunea naționalităților 
urmăresce o politică bine chibzuită 
șiȘconscientă națională maghiară, căcî 
nu este permis, ca se se facă pausă 
în opera de construire a statului na
țional maghiar. Respunde lui Komjathy, 
că gimnasiul românesc din Brașov n’are 
subvenție din România, banii din 
care se întreține gimnasiul nu s’au 
depus la metropolia din Sibiiu, ci în 
mânile guvernului unguresc, și nu 
pot fi coufiscați. Organele ministru
lui de culte controlâză scolele, ca și 
până acum. N’a încheiat pact cu 
fîșpanii din Bănat. A desființat sec
ția naționalităților și a contopit’o cu 
secția naționalităților și a contopit’o 
secția polițienescă din ministerial 
de interne. Are traducători din lim
bile streine, traducători din limba 
slovacă are doi. In contra mișcării 
„pangermane“ a procedat cu estremă 
riqăre. In afacerea confirmării lui 
Mangra nu se lasă influințat de ni
meni, și chiar de ar încerca cineva 
acesta, l’ar respinge cu hotărîre. Va 
procede energic și față cu activita
tea îngrijitore (!) a băncilor românesc!, 
întrebat de Molnar, că de ce nu cu
teză a decide odată în afacerea con
firmării lui Mangra, răspunde: „O 
să vecți, că vom cuteza11.

Bucuresci, 20 Noemvrie. Domna 
Elisa Stroescu, cunoscuta binefâcătăre 
din Basarabia, a donat în amintirea 
răposatului său soț suma de 60.000 
l-.i pentru construirea catedralei din Sibiiu.

Bucuresci, 20 Noemvrie. La ale
gerile comunale, colegiul II a reu
șit în tote 30 orașele partidul libe
rai. In Bucuresci partidul conserva
tor s’a retras din luptă.

Sosiți Brașov.
Pe diua de 19 Noemvrie.

Pomul verde: Gotz, Viena.
Europa: Emanuel, Timișora ; Plătz, Pesta; 

Mihalovics, Pojun; Schwarz, T. Mureșului; Bartha 
Pesta.

Bucuresci: Uhl, Sibiiu: Freischbergerr, Pesta; 
Huber, Csompis, Covasna; Pfeiffer, Fein, Pesta 
Eechrer, Gondos, Weiss. Viena; Popper, Pesta.

*) Ar fi fost bine, decă „raportorul ^el ”echifi“ 
ar fi dat atențiune și celor rostite de vorbitor des
pre „agitatori",—Der le-a lăsat cu totul afară din 
textul vorbirei, ce ne-a comunicăt’o.

Red.

Proprietar: Dr. Aurel MLureșianu. 

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Ne mai pomenit!!
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Cursul la bursa din Viena,
Din 19 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4% • •
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/o-
Oblig. căii. fer. ung. de ost I.
Bonuri rurale ungare 4% • •
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.75
Repta de argint austr......................... 120.55
Renta de hârtie austr......................... 100.05
Renta de aur austr................................91 95
Dosuri din 1860.................................  150.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.55
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 698.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 661.50
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane .... 116.90
London vista.................................. 239.IO
Paris vista.............................................95.17
Wente austr. 4°/0 de corone . . 95 15
Note italieue .................................. —.—

X

365 Dliiecte Minai ca fl. 1.90.
1 Ciasornic e'egant, care merge ‘24 6re cu 
lanț, aurit; 1 Colier de dame modern, purtat 
la gât si brațe ; 1 Cigaretă minunată cu chi- 
libar; 1 ac de cravată cu brilant Simili; 1 
inel cu petri imit, pent’u bărbați și dame ; 
1 garnitură frumosă constând din manjet.e. 
gu ere și nastutl 3°/s au.r-double ; 3 basmale 
de in; 1 Călimăr de nickel cu mehanism 
engl.; 1 oglindă cu etui; 1 broșe raris. p1 n- 
tru dame- 72 condee engl. pentru cancelarie 
și 250 obiecte folositore în casă, gratia. 
Se pot procura cu rambnrsă s6u trimiterea 
sumei înainte, dela Magasinul de mărfuri 

G. Gruner, Krakau, PostfaGk nr. 84|48. 
Cine cumperă 2 Pachete, dau gratis 1 briceag 
frumos cu 2 tăișuri. (748,1—1)

Ce nu convine sa rentorc banii. I

T

Tcu-ltabîle itnuntal, <lee& flăcare ew.Usi ewie provejțiată cu marea de y 
aperai-e a Iul A. Moli și eu suBjscrierea sa. f

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 5 
W tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- ’> 
i Ă mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și £ 

a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce J 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2. — \ 

if Falsrficațiile se vor urmări ye cale judecăiorescă.

$

M
*

Franzbranntwein și sare a lui iioO. ț
Wn^it-nhit Sil nnmni decă fiecare sticlă este -o rovădută cu marca de scutire și cu ț!VUMldUim HUlIBdi, plumbul lui A. Moli. 3

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

Săpun de copii a lui Moli,
Cel mai fin .săDun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețțută cu marca V 
de apărare A. Moli. ______________________ _____ __________  {

r w I.K iii jp 
inserlîaai și reclame >■ 

aurei a se adresa subscriseiCursul pieței Brașov.
Din 20 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. J8.80 71 1848
Napoleond’orl. 71 19.04 ?i J9.07
Galbeni 7) 11.20 n 10.30
R ible Rusesc! J) 2.54 71 —.—
Mărci germane 71 117.25 n —
Lire turcesc! » 21.40 71 21.50
Scris fonc.Albina 5% 101. 102. -

administretiunl. Ssi casta 3 0 »-

Mscămi unui arauraciu ma» mAD

adală se face sjcSdenraewl

oare cresc® css oât ssMbSScaWsa 
se ffssce mai «ă® mulie«oH.

Alinii istr. -Gizetei Tn.ns'

Antreprise ie pompe funebre

BSrasov, Strada. foirții Nr. G2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat in cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieffciue.

Comisiune și depou de sicrîurî de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor de leiIIIB, de
metal și imitațiiini de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumentb și plantîcî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră mi și trasasportuB'i de morți bbb 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
H_* E. Tutsefc.

9130 -19! 2

Ârveresi hirietmenyi kir-^at.
A brassoi kir. torvânyszek, mint telekl-onyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy az „Albina“ tak.-. es hitelintezet vâgrehajtatonak Corbu Gyorgy 
oh neje Sandru Măria vâgrehajtâst szenvedâ elleni 340 kor. tâkekovete- 
Its âs jârulekai irănti vegrehajtâsi iigyebeu a brassoi kir. torvânyszâk 
(a brassâi kir. jârâsbirdsăg teruletân) levâ Szăszbermăny hatărăban fek- 
vd, a szâszhermănyi 699 sz. tljuvben 417 hrsz. a. ingatlanra 26 kor.

4804 hrsz a. ingatlanra 54 kor. 6312 „ „ „ 73 „
10849 „ „ „ 57 „ 11693a/16 „ „ „ 7 „
12423/1J n n n 32 „ âs 340 kor. toke âs ennek 1900
âvi âprilis bâ 30. napjătol jârâ 8"/0 kamatai âs 64 kor 20 fii. eddigi, 
valamint 19 kor. 10 fii. jelenlegi koltsâg erejeig; Ii. a szâszhermânyi 
700 sz. tlkvi 351 hrsz. ingatlanra 320 kor.; III. a szâszhermânyi 701 sz. 
tljkvi 6451 hrsz. ingatlanra 69 kor. âs IV. a szâszhermânyi 3751 szmu 
tljkvi 11848 hrsz. ingatlanra 57 koronâban ezenael megâllapitott kiki- 
âltâsi ârban az ârverâst elrendelte âs hogy a fennebb megjelolt ingat- 
1 uiok az 1903 evi Febuăr ho 5-ik napjăn delelott 9 orakor, a Szâszher- 
mâny kâzseghâzânâl, megtartandâ nyilvânos ârverâsen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron alâl ia eladatni fognak.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok becsârănak 10”/0-ât 
keszpânzben, vagy. az 1881. LX t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott âs az 1881. evi november 1-âa 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban, kijelâlt âvadekkâpes ârtâkpapirban a kikuldâtt 
kezâhez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a banat- 
pânznek a birâsâgnâl elâleges elhelyezesârâl kiăllitott szabâlyszeru elis- 
mervânyt âtszolgâltațni.

Kelt Bras s 6, 1902 evi augustus hâ 24-ik napjăn.
A brassoi kir. tbr.-szek, mint tikonyvi hatosâg.

Dr- Grtinfeld,
1 l.ț.714) i-lbiro.

«...

de

'S'rlKniterea principală prin 
FarmacSstwf A. MOLL,

g. și r, furmsor ai curții imuenale Viena, TuciUanten 9
Comande din provinciâ se efectuezi jlilnic prin rambursă poștală.

La deposits sg se ceră anumit preparatele provttyute cu iscălitura 
apgrare a lui A. MOLL.

Oeposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen 
engr os la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

și marca
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A. SUIureșâanu 

Brașov, Tea’gwl SuraBm W.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
Imprimate artistice

ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRȚÎ DE SC1INȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

<>■-

vj

Ci

ST.A.TUTE.

foi
BILETE i)E VISITĂ

MINERITE FORMATE.

li Compturl) Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in lolă măwmca-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PRETURI-CUReȘe ȘI DIVERSE :
BILETE DE INfflORMENTAKI. '

primesc în biurouJ 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta-' 
gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-! 
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

PROGRAME_ELEGA1TTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUt*Ă DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se

uk. V I s.
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei64 se pot face și re- 

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

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

murit și să arete și posta ultimă.
Administrat, „ta. Trans*.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

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

„Gazeta Transilvaniei44 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 

la Eremias Nepoții.

Tipgratia A. Mureșianu, Brașov.


