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(a) Intre diferitele cestiunT mari, 
cari agită opinia publică europână, 
este fără îndoielă cestiunea evreescă.

Nu este acbsta o cestiune locală 
a vr’unei țeri, ci este cestiunea tu
turor țărilor.

Deosebirea este, că în unele țeri 
este mai acută și mai manifestă, în 
alte țeri este mai liniștită și mai la
tentă.

In fond este aceașî pretutindeni: 
tendința rassei evreesci, de a aca
para puterea, de a legifera, de a 
stăpâni rassa ariană, s#u, ca să pu
nem punctul pe i: poporele creștine.

Nu se pote dissimula importanța 
cestiunei, nu sunt suficiente mijlo- 
cele paliative pentru a o resolva. 
Este o cestiune fără sfîrșit acesta, 
o boia gravă în sînul poporelor, cum 
e panglica (taenia solium) în corpul 
omenesc, pe care decă nu reușesce 
cineva s’o scotă cu cap cu tot d n 
stomac, erășl cresce și pricinuesce 
individului convulsiunl și suferințe.

Secolul nostru va fi chemat a 
aduce o soluție radicală acestei ces- 
tiuni. Decă va reuși, acesta este încă 
taina viitorului.

De ocamdatănoi, cronicari fideli 
ai evenimentelor, înregistrăm ceea 
ce vedem că se petrece când aici, 
când colo pe tema cestiunei evreesci.

Ne sunt încă în viuă memorie 
sbuciumările produse în Franța cu 
afacerea Dreyfus, care a resturnat 
șepte miniștri de resboiu, și care 
ni-a dat dovada cea mai splendidă 
despre puterea enormă a solidari
tății Evreilor din totă lumea.

Pe urma acelei mișcări, opinia 
publică a Franței s’a trezit ca din- 
tr’o letargie și ștergendu-se la ochi, 
ca omul hăbăucit de un somn înde
lungat, a vecjut cu orore, că în țera 
lui Ludovic cel sfânt, astădi — stă- 
pânesce Evreul.

Drept resultat îmbucurător al 
acelei redeșteptări putem semnala 
astăiți constituirea unui consiliu co
munal naționalist-antisemit în capi
tala Franței! Primarul din Paris este 
un naționalist. Etă un mic început.

In Viena deja de mai înainte 
se începuse mișcarea antisemită și 
după lupte înverșunate electorale, 
majoritatea coverșitore în consiliul co
munal și în dieta Austriei-de-jos astădi 
este a social-creștinilor. In capitala 
Habsburgilor, primarul este — un 
antisemit militant.

Geea-ce în Paris se numesce 
,,maireu și în Viena ,.Burqermeisteru, 
— în trei orașe ale Angliei: Londra, 
Dublin și York se numesce Lord-mer 
(Lord-Mayor).

Și e mare domn Lord-merul, 
mai ales, când este lord-mer în Lon
dra. Căci Londra este oraș mare, 
numeră aprope ațâți locuitori câți 
numeră țâra românâscă. Și lord-me
rul Londrei, nu seim pentru a câta 
oră, este un jidov, jupânul Sir Mar
cus Samuel.

Ser mani Englesî!
Ei bine, acest jupân, într’un mo

ment de îngâmfare semită, s’a cre- 
dut deja suveran, s’a credut în drepț- 
a aplica o corecțiune unui regat in
dependent. La banchetul din Guild
hall, la care a invitat pe toți repre- 
sentanții diplomatici, n’a pus pe 
lista învitaților pe representantul 
României.

Și, după-cum a declarat Sir 
Marcus Samuel la sinagoga (!) din 
Brondesbury, ministrul Româuiei, d-1 
M. Al. Catargiu, n’a fost invitat di
nadins, pentru a sublinia desaproba- 
rea față cu un „guvern, care nu 
respectă angajamentele impuse prin 
un tratat11.

Etă der semnele timpului! Ac
tele internaționale, diplomatice, as
tăzi sunt determinate din adunările 
ținute la sinagogă.

O palmă mai strașnică pentru 
consciența adormită a popbrelor 
creștine nici că se pbte!

Der nu e nimica nou în con
statarea acesta. D6r celebrul scriitor 
Druinont a arătat, că în Franța 
corpurile leguitbre au codificat legea 
relativă la divorțul creștinilor în sti- 
lisarea marelui rabin Astruc din 
Bruxella, presentată de deputatul 
Naquet.

Der Cremieux ce a făcut la 
1871?

Ales în delegațiunea regimului, 
într’un moment, când Franța zăcea 
trântită la păment, sângerând din 
mii de răni, leșinată, umilită și în
cărcată de oprobriu, — Cremieux, 
fiul rassei aceleia, care în Franța 
strigă cât îi ține gura: „Nous sommes 
citoyens frangaisu, cum obicinuesc de 
altminteri a striga același lucru și 
în alte țeri, în alte limbi, cetățbnul 
frances Cremieux nu s’a gândit 
câtuși de puțiu la vindecarea rănilor 
patriei sale, ci a luat pumnalul și 
i-a înfipt o nouă rană, încetățenind 
en bloc cu o trăsătură de condeiu 
pe toți Evreii din Algeria.

Actul acesta inspirat de sinagogă, 
:a costat pe Franța șiroie de sânge 
și constitue pănă în (fiua de astăcjl 
una din rănile deschise și cele mai 
periculose ale Franței.

Ce a lucrat.ce a făcut sinagoga 
la congresul din Berlin contra recu- 
noscerei independenței României, s’a 
zugrăvit în deajuns de condeie mai 
abile de cât ale nbstre.

Ministru, ori magistrat, consul 
ori profesor, advocat ori medic, fiul 
sinagogei în tote împrejurările vieții 
se gândesce în prima linie la inte
resele sinagogei.

Sunt câțl-va ani, de când într’un 
oraș din Moldova s’a anunțat un 
meeting naționalist cu programul de 
a se discuta în mod paclnic cestiu
nea evreescă. In același oraș se ți 
nuse scurt timp înainte un meeting 

convocat de Evrei tot cu programul 
de a discuta cestiunea evreâscă.

Ce deosebire! Acest din urmă 
s’a ținut fără se fi protestat cineva. 
Cel dintâifi era p’aci se se zădărni- 
cescă, pentru-că a protestat sinagoga. 
Președintele de atunci al comunității 
israelite din acel oraș, care în ace
lași timp era și vice-consul austro- 
ungar, după-ce a intervenit la pre
fectul, însă fără resultat, — s’a în
cercat a face presiune asupra pro- 
prietăresei salei, unde era să se țină 
adunarea. Proprietărăsa fiind supusă 
austriacă, fu presionată de cătră acel 
jupân pe motiv, că el fiind tutorul 
orfanilor ei, se teme, că la adunare, 
întîmplându-se neorînduell și strică
ciuni, vor pută fi păgubiți orfanii.

Debutul lui Sir Marcus Samuel 
de la Londra este numai o verigă 
din lanțul uriaș cu care evreimea 
stringe pe celelalte popbre, de le pâ- 
răie bsele.

Cestiunea este numai, decă acele 
popbre nu vor învăța bre și ele 
odată minte, să opună solidarității 
adverse o altă solidaritate mult mai 
strașnică ?

începutul ar trebui făcut odată 
în afaceri mai mici, în sînul diferi
telor națiuni!

Proiectul militar în Austria. 
Din Viena se anunță următărele: Guver
nul austriac a renunțat la planul de a 
face se trecă prin parlament anul acesta 
proiectul militar. Decisiunea acesta a luat’o 
guvernul în urma oposițiunei Cehilor. 
Guvernul grăbesce acum votarea proviso- 
riului budgetar. Conferența de împăcare 
ceho-germană se ține a<ji, Vineri, și vor 
participa toți deputațî cehi și germani.

Situația in Serbia, în urma schim
bării guvernului, se consideră ca turbure 
și inspiră îngrijiri seriose. Radicalii țin 
dese conciliabule, dâr păstrâză totuși o 
atitudine reservată, așteptând să vadă prin-
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Carcassa?
De Guy de Maupassant.

A fost eri, în 31 Ianuarie.
Prândeam la vechiul meu prietin 

Georges Garin, când servitorul îi aduse o 
scrisore cu mai multe pecețl și cu timbre 
streine.

George întrebă: „E permis?u
„De sigur“.
Și el ceti 8 fețe scrise cu litere en- 

glesesci, cruciș și curmeziș pe tote latu
rile. Le ceti încet, cu seriosă atențiune, și 
c’un interes pe care-1 are omul pentru lu
cruri, ce-i mișcă inima.

Puse mai târdiu scrisorea pe un colț 
al căminului și clise: „Este o întâmplare 
hazlie, pe care nu ți-am povestit’o nici
odată: — adecă mai bine (jis o istorie sen
timentală, care mi-s’a întâmplat odată în 
sera de anul nou.

Sera aceea a fost o curiosă seră de 

anul nou. Sunt tocmai două-deci de an 
de atunci, căci am acum cinci-deci de ani, 
și atunci eram de trei-deci...

Eram inspector la societatea de ac
cidente pe mare, al cărei conducător sunt 
astădi. Și deorece s’a obicinuit lumea se 
serbeze prima Ianuarie ca pe-o sărbătore, 
îmi propusesem și eu să petrec anul nou 
în Paris, când etă primesc o scrisore de 
la directorul meu, cu ordinul de a mă duce 
imediat pe insula R°, unde n’aufragiase o 
corabie, ce era asigurată la noi. Era la 
opt ore dimineța, la dece am fost în bi
roul societății nostre pentru a-mi lua in- 
formațiunile necesare, er sera am plecat 
cu trenul expres și în diua următore, 31 
Decemvrie, mă aflam în La Rochelle.

Mai aveam încă două ore pănă să 
pot pleca cu caicul, care se numea Jean- 
Guiton pănă la insula Re, și dădu i o rotă 
prin oraș. La Rochelle este într’adever un 
oraș curios și caracteristic prin stradele 
lui ce șerpuiesc labirintic, și cari duc 
pe sub nesfîrșite galerii, ale căror columne 
grele și misteridse par, că sunt anume 
create spre a fi ascundători pentru con
jurați și reamintesc luptele bogate în vi
tejii din timpul răsbdielor religiose, atât de 

sălbatice. El este încă întocmai orașul hu- 
genoților, serios și tăcut, fără de artă bo
gată, fără de minunate monumente, cari 
fac d. e. ca orașul Rouen să arate așa de 
splendid, der remarcabil prin severitatea 
lui și prin esteriorul lui monoton, un oraș 
de rabiați luptători, în care a putut pro
spera fanatismul și s’a putut înfierbânta 
credința calvinistă, și unde s’a făurit com
plotul așa numiților „quatre sergents“.

După ce rătăcisem cât-va timp prin 
aceste curiose strade, întraiu în caicul ne
gru și burtos, care trebuia să mă ducă la 
insula Re. Acesta plecă gâfâind și spume
gând sălbatic, printre cele două turnuri, 
cari păzesc intrarea în port, străbătu rada 
și părăsi uriașul cerc al digului, clădit încă 
de Richelieu și care ocolesce tot orașul. 
O luă apoi spre drepta.

Era una din acele (file posomorite, 
cari îți apasă gândirea și inima și îți pa- 
raliseză totă puterea și energia; o cji no_ 
rdsă și ghiețosă, care părea murdărită de 
o negură dâsă, umedă ca ploia, rece ca 
ghiața, și aerul nepătruns, turbure ne
plăcut și nesănătos de respirat.

Sub acestă desă pătură se întindea 
nemișcată, lucie și fără vieță, nisiposa și 

puțin adâncă mare pe acest nesfîrșit țărm. 
O mare cu apă stagnantă, mocirlită. Cai
cul Jean-Guiton lunecă fără sgomot peste 
acestă mdle și uriașe baltă, lăsând în urma 
lui numai puține brezde fără multă gălă
gie și puține valuri, cari iute se linișteau.

Povesteam cu căpitanul, un om mic, 
care abia părea se aibă picidre și care 
era rotund ca caicul lui și pe semne tot 
din simpatie pentru el umbla clătinân- 
du-se.

Voiam se aflu de la el mai multe 
despre incidentul, pe care trebuia să-l 
constat. După cum am mai amintit, a nau
fragiat corabia „Maria-Iosif“ într’o nopte 
furtunosă, pe năsipul ce înconjură in
sula Re.

„Furtuna", istorisi căpitanul, „a arun
cat vasul așa departe în mare, încât a 
fost imposibil să-l tragă la țărm. Tot ce 
s’a putut salva, s’a salvat și s’a adus pe 
uscat". Eu trebuiam să esaminez car- 
cassa și să constat, în ce stare se afla co
rabia înainte de naufragiu și dâcă s’a fă
cut tot posibilul pentru a-o scdte din năsip.

Venisem ca om de încredere al so
cietății mele și la cas de lipsă trebuia 
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cipalele acte de guvernământ ale^ noului 
cabinet.

— Pressa rusescă e forte mâhnită 
de cele ce se petrec în Serbia.

„Novosti*  Jice, că formarea guver
nului Markovicî este una cu introducerea 
dictaturei. Generalul Markovicî, care era 
omul de încredere al lui Milan, va juca 
în Serbia rolul lui Nicola Eristici, cu deo
sebirea înse, că pe când acesta era numai 
esecutorul fidel al voinței regale, pe a- 
tuncî generalul Markovicî are simpatii 
pentru Austria.

*) Amănuntele, ce urmezâ se refer la ținu
tul locuit de Slovaci și a binevoit a mi-le da d-1 
advocat loan Mudrony din Turoț-St.-Mărtin.

— Autorul.

„Maria Iosif?-
„Da."
Rămăseiu consternat. „Căpitane", îi 

diseiă. „acest punct negru aprope nevisibil, 
trebue să fie cel puțin vre-o trei kilo
metri depărte de litoral."

El răspunse: „Ițispun că nicî două,!"... 
Și-mî descrise: „Vom fi acum la 9 ore 
50 minute în flues. Du-te după masă forte 
comod cu mânile în buzunar pe țărm la 
preumblare și te asigur, că la 2 dre și ju
mătate seu mult la 3 dre vei pute să 
ajungi pe uscat pănă la carcassă. Vei pută 
să stai acolo 1 oră și 45 minute mult 2 
dre, der în nicî un cas mai mult. Căcî 
marea cu cât se retrage mai mult, cu atât 
se revarsă mai repede, căcî acest litoral 
e oblu ca o scândură. Așa-ddr îțî spun, să 
părăsesc! carcassa la 4 ore și jumătate și 
la 7 și jumătate te vei pute îmbarca er 
pe „Jean-Guiton", care te va duce încă 
în săra aceea în cheiul La Rochelle.

Am mulțumit căpitanului, și mă 
aședaiu pe partea din fața corăbiei, pentru 
a privi orășelul Saint-Martin, de care ne 
apropiam,

(Va urma.)

„Birjevjia Viedomosti*  dice, că ve
nirea noului guvern însemnă revenirea în 
cea mai mare măsură a epocei teroris
mului de pe timpul lui Milan, când con
stituția serbâscă a fost suspendată, adeve- 
rații patriot! au fost isgonițî, temnițele 
s’au umplut și țera întregă a cădut vic
timă bancherilor din Viena și Budapesta. 
O singură speranță avem — <țlice foia 
rusescă — și acesta este poporul sârbesc, 
care cu tote ministeriile rămâne credincios 
Rusiei, care l’a liberat de jugul turcesc 
și va sfășia și rarejile țesute de Milan.

Lord-mayorul Londrei și ministrul 
României.

„Standard*  din Londra, organ oficios 
al guvernului britanic, aprecieză în ter
micii următorî actul lui sir Marcus Samuel, 
noul lord-mayor al Londrei, prin neînvi- 
tarea intenționată a ministrului român în 
capitala Angliei, la banchetul de instalare 
de la Guildhal.

„Nu am pută se ne manifestăm sur
prinderea ce ne-a pricinuit actul lordului 
mayor, care a omis de a trece numele 
ministrului României pe lista învitaților 
la banchetul dat la Guildhall, act, care a 
emoționat atât corpul diplomatic, cât și 
Regatul român.

Sir Marcus Samuel a declarat Mier
curea trecută la sinagoga din Brondesbury, 
că omisiunea a fost intenționată și că ea 
a fost decisă de consiliul comunal, în scop 
de a accentua desaprobarea municipalității 
Londrei față de un guvern, care nu-șî res 
pectă angajamentele luate printr’un tractat.

Este forte natural, ca acest ton să fi 
displăcut atât Curții regale cât și poporului 
român.

Nu avem calitatea de a blama mu
nicipalitatea în ceea ce privesce sentimen
tele ei față cu tratamentul evreilor în 
regatul dunăren și care constitue faptul 
de violare al dreptului public, denunțat de 
Sir Marcus Samuel.

Statele-Unite au vorbit cu mai multă 
emfasă asupra acestui capitol și ele au 
fost susținute și de miniștri regelui Eduard. 
Dăr nu este vorba de a se sci, decă Ro
mâniei trebue să i-se facă un blam și decă 
desaprobarea membrilor consiliului comunal 
este justificată; chestiunea este de a se 
sci, decă municipalitatea este în drept de 
a arunca o umbră asupra Suveranului 
unui stat independent. Asupra acestui punct 
nu este nicî o îndoială, răspunsul trebue 
să fie negativ.

să fac față unui proces cu depunerile 
mele.

Le la informațiunile mele depindeau 
demersurile, ce trebuia să le facă direc
torul în afacerea acesta.

Căpitanul caicului era deja informat 
de tote amănuntele incidentului, dedre-ce 
luase și el cu corabia lui parte la încer
cările de scăpare.

îmi istorisi incidentul, care de altcum 
se petrecu de tot simplu. Corabia „Maria 
Iosif" fu aruncată într’o ndpte furtunosă 
de pe spumosa mare — o mare ca de 
lapte, observă căpitanul — pe imensele 
băncî de năsip, carî prefac în timpul re- 
flucsului acest litoral într’o nesfârșită 
Za h ară.

Pănă ce povesteam, priviam înainte 
pe apă. Intre ocean și cerul greu rămase 
un loc liber, în care se perdea ochiul în 
depărtări. Ne apropiam de pământ și în- 
trebaiiî: „Asta-i insula Re?"

„Da, domnul meu.“
Și de-odată arătă căpitanul cu mâna 

tocmai înaintea nostră, și-mî arăta departe 
în mijlocul mării un obiect, ce abia se 
zărea, și dise: „Uite-te acolo zace co
rabia."

Consiliul comunal al Londrei este 
un corp vechiti și onorabil, care are da
torii importante și pe carî le îndeplinesce 
bine. El acordă ospitalitatea în modul cel 
mai larg, der în exercițiul acestei func
țiuni el trebue să se ferescă de a atinge 
cheștiunî de politică, seu de religiune.

Consiliul comunal nu este în drept 
de a trata afacerile străine. Acestă cali
tate aparține guvernului, ambasadorilor 
și trimișilor extraordinari ai țărilor străine 
Se pdte închipui ușor la ce complicații s’ar 
fi ajuns, decă în locul României lucrul 
acesta s’ar fi întâmplat,^Franței, Rusiei seu 
Germaniei.

Municipalitatea e în dreptul ei de a 
aprecia, decă e loc seu nu se învite cor
pul diplomatic, der ea n’are căderea să 
facă distincțiunî basate pe greșeli comise 
de diverse state în conduita lor politică 
Numai guvernului imperial îi este reser- 
vată acestă prerogativă.

De aceea regretăm, că municipalita
tea s’a lăsat mânată de sentimente fără 
îndoială de un caracter lăudabil, der care: 
au depășit atribuțiunile ei. Decă d-1 Sa
muel Marcus și municipatitatea au apro
bat acestă acțiune, fără îndoială au uitat, 
că Regele României prin sânge și căsăto
ria e de aprdpe înrudit cu propriul nostru 
Suveran și că trimisul seu, după un vechii! 
us practicat în totă lumea de națiunî, atâta 
timp cât e recunoscut de Curte, trebue se 
fie privit ca alter ego al regelui Carol. 
Orice atingere la persdna sa afecteză pe 
Suveranul seu și pe supușii acestuia.

Incidentul e regretabil cu atât mai 
mult, că e menit se provoce mai degrabă 
iritațiune, de cât se amelioreze posițiunea 
nenorociților cărora acest demers trebuia 
să profite.

Ludovic Mocsary
despre cestiunea naționalităților.

(Un capitol din publicația „A kozosiigyi 
rendszer zărszâmodâsa11, scrisă de Ludovic Mo
csary, 1901. Budapesta.)

Cap. VII. Cestiunea naționalităților.
(Urmare).

Să vedem în ce stare a ajuns sub 
epoca afacerilor comune art. de lege 44 
ex 1868, adus în cestiunea egalei îndrep
tățiri naționale.*)

§ 2. Acesta abia decă are însemnă
tate practică, deore-ce și de alt-fel textul 
maghiar fiind normativ, în cas de contro
versă procesul verbal în limba slovacă nu 
s’ar lua în considerare. De la pact încdce 
pe teritoriul municipalităților locuite de 
Slovaci, pe lângă desfășurarea presiu- 
nei de tot felul, abia s’a aliat unde-va 1/5 
parte, care se fi cutezat a pretinde limbă 
protocolară slovacă, esceptând Turoțul, 
unde un timp dre-care era și protocolist 
slovac, instituția acesta însă și aicî, din 
causa amintită, curând s’a dat uitării.

§ 3. Persecutorii respective eroii 
pseudopatriotismului și ai panslavismului 

făcut (iscodit), cari caută pâne ușoră, afară 
de comitatul Turoț, nicî nu vreu să 
asculte orator în slovăcesce în adunările 
comitatense.

§ 6. Funcționarii municipalităților de 
limbă slovacă, în contactul lor oficial cu 
corporațiunile și cu privații, întrebuințeză 
esclusiv limba maghiară, fără conside
rare, decă partea interesată îi înțelege 
ori nu.

§ 7. c) Judecătoriile ndstre de cerc 
nu primesc de la părțî nicî un fel de 
hârtie (act) în limba slovacă, și le resping 
din oficiu.

§ 8. In afacerile procesuale și ne
procesuale și în procese criminale, indi
ferent decă respectivul e seu nu represen- 
tat prin advocat, protocolul de pertractare 
este luat tot-deuna și esclusiv numai în 
limba maghiară, sentința respective deci
sul se aduce numai în limba maghiară și 
se înmâneză ast-fel părților, carî nu în
țeleg limba maghiară.

Citațiunile se înmâneză erășî numai 
în limba maghiară, din care procedere ju- 
decătorescă ilegală, derivă mari pagube 
materiale pentru poporul nostru. Ilustrez 
acesta c’un esemplu. Moșierul țăran, care 
locuesce departe de sediul judecătoriei în- 
tr’un sat în munți, capătă ca pîrît o cita
ție în vr’un proces sumar. Ar pute-o ceti 
și ar și înțelege-o, decă ar fi scrisă în 
limba slovacă, căcî har Domnului, la noi 
abia decă se găsesc analfabețî. El însă nu 
pricepe cuvântul maghiar. In satul întreg 
nu se află om, care ar sci să-i tălmăcescă 
citația. O pune la o parte, gândind, că și 
așa acuși va fi târg la oraș, va întreba 
acolo pe cine-va, că ce vreu domnii cu 
el. In restimpul acela însă, pe basa unei 
conturaațărî, deja de mult i-a dat bună 
dina esecutorul judecătoriei. In multe ca
șuri însă pretensiunea e cu totul nebasată, 
și decă respectivul s’ar fi apărat, ar fi pu
tut evita împlinirea neobligată a plății 
dimpreună cu multele cheltuelî.

Și care este causa, că poporul e ci
tat la judecătorie într’o limbă lui necu
noscută, căcî prin acesta nu se dobândesce 
alt-ceva, decât că limba statului devine 
urgisită poporului slovac? — apoi în mij
locul popoiului nostru sunt multe lipitori, 
cari cu contumațărî sug sângele poporu
lui. Unde mai pui apoi banii ce-i iau 
ca’, resplată numeroșii tălmaci fără con- 
sciență? In chipul acesta țăranul nostru 
fript odată, cu fie-care petec de hârtie, ce 
i-se înmâneză prin slușbașul comunal ori 
cu poșta, alergă în oraș la advocat, lă- 
sându-șî munca economică. Câtă pierdere 
de muncă nu sufere prin acesta țăranul 
nostru, afară de ceea-ce dă în bani gata! 
Ba judecătoriile merg pănă acolo, încât 
plenipotența dată de părțî în limba slo
vacă n’o primesc, ci pretind plenipotență 
în limba maghiară, cu tote că e sciut, că 
darea plenipotenței este un astfel de act 
al părții, ce nu pdte fi săvârșit prin altul. 
Advocatul numai atunci pdte procede în 
interesul clientului său. dâcă e autorisat 
de acesta; apoi cum să dea plenipotența 
unguresce, decă nu pricepe limba ?

§.11 Ordinațiunea ministerială Nr. 
8265 din 1875, referindu-se la aceea, că 
în Ungaria limba oficială e cea maghiară, 
ordonă traducerea pe unguresce a tuturor 
actelor, ce se dau la cartea funduară în 
altă limbă, și încă în formă autentică. Ast
fel acest § devine ilusoriu. Și mai catego
ric pune înafară de putere de lege dispo- 
siția acestui paragraf ceea-ce se enunță în 
alinea 3 din § 39 a art. de lege XVIII 
din 1893 privitor la procedura sumară, 
unde se dice, că judecătoria pdte ordona, 
ca partea interesată să alăture în tradu
cere autentică maghiară documentele, carî 
nu sunt redactate în limba oficială a sta
tului.

§. 12. E total ignorat prin praxa de 
drept judecătorâscă din patrie.

§ 13. Acest paragraf e de a se pri
cepe așa, că limba oficială a judecătoriilor 
în contactul dintre ele, este limba ma
ghiară, însă nu și față cu părțile, după cum 
și legea o spune acâsta clar.

§§. 17—19. Nu esistă în patria acesta 
nicî un institut de învățământ, unde s’ar 
învăța limba și literatura slovacă.

§ 22. Esclusiv numai în limba ma
ghiară poți petiționa. căci petiția redactată 
în altă limbă, nu se iă în considerare.

§ 23. Copia fidelă a §-Iui 22.
§. 24. Biserica aug. ev. de anî de 

dile îșî dă silința să escludă cu totul din 
sînul ei limba slovacă, și se pdte dice,'că 
pe acest teren întrece pe guvern. In 
adunările bisericesc! districtuale și gene
rale au șters deja limba slovacă din rân
dul limbilor de consfătuire și oratorii slo
vaci nicî că sunt ascultați.

§. 25. N’are nici un înțeles, fiind-că 
peste tot acte în limba slovacă nu se 
primesc.

§. 26. Erășî numai pe hârtie esistă 
Cu tote că avem fond de bani colectați 
pentru înființarea unui gimnasiu slovac, 
guvernul nu dă concesiune să ni-1 înfiin
țăm. Tot așa stăm și cu șcdla superidră 
de fete cu limbă slovacă și cu institutul 
menit a pregăti menagere, pe care a voit 
să-1 înființeze reuniunea femeilor slovace 
„Zivena".

§. 27. Indată-ce careva se mărturi- 
sesce ca fiind de limbă maternă slovacă, 
ipso facto e panslav și trădător de patrie 
și în urma acesta se face imposibil pentru 
ori-ce oficiu public. In vieța practică în
țelesul acestui paragraf e aplicat întors..

Pănă aci comunicatul.
Ei bine, asta e scandal—esclamă Mo

csary. — Respectul legei, suveranitatea 
necondiționată a legei, este cel mai de 
căpetenie criteriu al constituționalismului. 
Cine ar fi credut, că poporul maghiar, care 
odinioră respecta legea și în tote privin
țele era de sentimente constituționale, își 
va uita de sine atât de mult! Pe lângă 
călcarea atât de flagrantă a legei, este 
dre altceva, decât o frasă netrebnică, fai- 
mosa devisă a ministrului president?

Veți dice, pdte, că ar fi fost zadarnic 
a esecuta strict legea de naționalități, 
căcî postulatele naționalităților nici pe 
departe nu ar fi fost satisfăcute.

Deja atunci, când ca proiect de lege 
era pe tapet, deputății naționaliști nu nu
mai că nu erau pentru ea, der au dat 
vot separat centra ei și au pretins lucruri, 
carî fără dismembrarea unității de stat 
nu puteau fi împlinite. împrejurarea acesta 
înse nu justifică, că legea adusă nu s’a 
respectat, ci din grad în grad ea a de
venit numai cuvent pe hârtie, — înse ar
gumentarea nu e basată, decă considerăm 
meritul lucrului. Orî-ce ar fi dis votul 
separat de la 1868, avem dovedi neîn- 
doidse, că naționalitățile au pus mare 
greutate pe legea adusă. O dovedesce 
acesta faptul, că pe cât timp ele au luat 
parte în dieta țării, cuprinsul principal al 
declarațiunilor lor l’a format permanent 
atingerile ce s’au adus acestei legi. Este 
înse cu privire la acesta o altă dovadă 
escepțională și forte gravă.

(Va urina).SOIRILE D1LEI.
— 15 (28) Noemvrie

Conferențele Ligei. D-1 Petre Gră- 
dișteanu, președintele ligei culturale, înso
țit de d-1 I. Florescu, secretarul ligei, au 
visitat Marți lașii, unde au avut mai 
multe convorbiri cu membrii comitetului 
„Ligei culturale" din capitala Moldovei. 
D-sa a făcut cunoscut membrilor ligei, că 
s’a decis ținerea mai multor conferințe 
naționaliste, pentru ridicarea morală și 
materială a Ligei culturale. Ast-fel, vor 
ține mai multe conferințe, d-nii: Caragiale, 
Delavrancea, P. Grădișteanu, Alex. Vlă- 
huță, Al. C. Cuza și alții. Conferința pe 
care o va ține d-nul Delavrancea a fost 
fixată pentru săra de 24 Ianuarie, aniver
sarea Unirei principatelor.

Conflict diplomatic pentru un ma
troz. Austro-Ungaria și Italia au ajuns în 
conflict diplomatic din causa unui matroz. 
S’a întâmplat, că în Peking un matroz 
austro-ungar, care sta de pază înaintea 
ambasadei austro-ungare, a împușfcat pe 
un matroz italian. Cașul a produs irita
țiune așa de mare, încât de atuncî mari
narii austro-ungarî și italieni nu sunt lă- 
sațî să iesă din casarmele din Peking, ca 
nu curn-va sâ se întâmple ciocniri sânge
rase între ei. Intre guvernul italian și în
tre ministrul de esterne Goluchowski se 
urmeză tratări cu privire la acest cas.

Cașul de incompatibilitate al unui 
deputat sas. Foia maghiară din localitate 
publică scirea, că la cornisiunea perma
nentă de incompatibilitate a dietei a sosit 
un denunț privitor la incompatibilitatea 
deputatului Dr. Cari Lurtz pe motiv de 
„nepatriotism“.

Cercetare în contra unui deputat 
naționalist. Din Vagujhely se scrie: Este 
sciut, că Curia a respins petiția dată în 
contra deputatului dietal loan' Valasek, 
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fiind-că densul a declarat pe cuvântul seu 
de ondre, că n’a întrebuințat espresiile anti- 
maghiare, ce i-se atribuiau. De atunci 
însă un nou denunț s’a dat contra luiVa- 
lagek, constituindu-se un martor, care să 
fi audit când Valasek a dis, că „Maghiarii 
au venit din Asia și se se ducă tot acolo, 
dr aici să fie cum a fost înainte c’o miie 
de ani.“ In afacerea acesta s’a pornit cer
cetare. Pertractarea se va țiiie la 7 De
cemvrie în Nitra.

După 2393 de ani. Se așteptă la 
Atena sosirea unui trimis extra-ordinar 
persan Ibrahim Khan Muawin Dowleti, 
care e numit ministru plenipotențiar al 
Persiei pe lângă curtea regală din Atena 
și Bucurescî, Cu ocasia recepțiunii solului 
persan în Atena, se vor face ceremonii 
extra-ordinare, deore-ce de la 491 înainte 
de Christos, de când împăratul Darius pre
tinse de la Atenienî, în semn de supu
nere păment și apă, nici un sol persan 
n’a mai fost din partea Persiei la Atena. 
Relațiile diplomatice se reiau deci între 
cele două state, după respectabilul inter
val de 2393 de ani. Ecă un eveniment is
toric pentru Greci și Persî!

Alegerile municipale de întregire 
vor ave loc în Brașov mâne, Sâmbătă, în 
29 Noemvrie n. c. Actul alegerii se va 
începe la 9 ore a. m. și se va încheia la 
4 ore d. a. Pentru suburbiul Scheiu (sub- 
cercul III din cercul I elect.) locul de ale
gere este sala de gimnastică, de lângă 
Băile Eforiei.

Ofițeri bulgari în Macedonia. A 
produs o vie sensație cererea colectivă a 
80 de ofițeri din armata bulgară, de ori
gine Macedoneni, de a li-se primi demi- 
siunea. Toți aceștia au intențidnea să 
trecă pe teritorul turc, pentru a-se pune 
în capul bandelor revoluționare. Ministrul 
de răsboiiî, în urma unui agitat consiliu 
de cabinet, a respins acestă cerere. însuși 
refusal e obiectul comentariilor și critice
lor violente, în cercurile, cari nutresc sim
patie causei rebelilor macedoneni.

0 statuă-Arpad în Muncaciu In 
Muncaciu s’a constituit un comitet însăr
cinat cu ridicarea unei statue lui Arpad. 
Acest comitet publică un apel cătră „pu
blicul patriotic“ din Ungaria, că să con- 
tribue pentru acoperirea cheltuelilor. „Fiig- 
getlen Magyarorszâg*  dă și el loc apelu
lui și îi face o introducere în care etă ce 
dice între altele: „ Arpad, întemeietorul 
patriei, are o statuă în Brașov, pe Tâmpa, 
der ticăloșii sași au murdărit’o, au profa- 
nat’o și monumentul e mereu insultat de 
cătră agitatorii fără consciință. Statua 
acesta nu trebue s’o ducem de acolo, las’ 
să vestescă ea, că acel păment Arpad l’a 
câștigat, acest păment e al Maghiarilor, 
n’are nimeni drept asupra lui, fiind-că 
acest păment a fost udat de sânge ma
ghiar, a fost nutrit cu sângele patrioțiloru...

Proprietar: Dr. Aurel Alureșitinti. 

Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Veneția înghețată. De câte-va <^ile 
suflă peste Veneția un viscol atât de 
grăznic, încât mai multe bărci s’au înecat. 
Un vas încărcat cu rufe, în valore de 
10,000 lire, asemenea s’a înecat: zăpada 
stă mormane pe piețele publice. Pe locul 
unde a fost clopotnița St. Marcu, adi rui- 
nile turnului sunt acoperite de zăpadă, 
dând ilusia turnului dispărut. Spectacolul 
orașului e de tot pitoresc cu lagunele lui 
înghețate, der erna acesta nu e de loc 
iubită de venețieni, din cari mulți și-au 
rupt nasurile, alunecând pe ghiăță.

Duel între doue pașale. Valiul din 
Ianina, Osman-Pașa, a provocat la duel pe 
comandantul jandarmeriei de acolo, Esad- 
Pașa. Acesta a refusat de a-se bate, pre
ferind să fie permutat la Scutari, în Al
bania. Dușmănia între aceste două pașale a 
fost pricinuită de faptul, că un partisan al 
lui Esad-Pașa a ucis pe drum pe un 
înalt funcționar și pe un ofițer de artile
rie, trăgând asupra lui glonțe de re
volver.

Chelner înjunghiat. In numărul 145 
din 4/17 Iulie sub titlul acesta am adus scirea 
că calfa de pantofar Denes Sandor a în
junghiat pe chelnerul I. Hoffmann, pen

tru-că n’a vrut să-l servescă. In diua de 
26 Nov. s’a judecat la tribunalul corec- 
țional din localitate procesul lui Denes, 
acusat, că a aplicat lui Hoffmann lesiuni 
grave. ^Pertractarea a condus-o subjudele 
Monoray. Denes Sândor a fost condamnat 
la 10 dile închisbre.

Avansări în armată. Intre cei avan
sați în Noemvrie, se află și d-I Vasilie 
Zernoveanu din Brașov, avansat la gradul 
de sublocotenent în regim. 81.

Pagubele causate de frig. Din 
Bruxelles se anunță, că un frig ne mai 
pomenit s’a lăsat pe întreg teritoriul bel
gian. In împrejurimele portului Anvers, 
înghețul a causat pagube enorme, 20 mi- 
lione de cărămidi, de curând fabricate, 
sunt înghețate și nu vor mai pute fi ’uti- 
lisate la construcțiuni. Nutrețurile pentru 
vite, neadunate încă de pe câmp, au fost 
cu desevîrșire distruse. Printre țărani și 
cultivatori desolarea e mare, căci vitele 
sunt amenințate să pieră din lipsă de 
hrană.

Bulgarii gonesc pe evrei. Mai 
multe familii evreesci din Rusia, voind se 
debarce la Varna, au fost opriți pentru 
moment. Guvernul nu scie ce să facă, 
temându-se de-o intervenire externă. Din 
causa frigului și a lipsei de mijloce, mai 
mulțî evrei s’au îmbolnăvit pe vapor.

Arestat după 22 ani. Se scrie din 
Viena : Christof Frank, originar din Miihl- 
griin (Boemia), care a furat la 1880 în 
Budapesta suma de 1300 fl. și a fugit în 
America, întorcându-se acasă, a fost ares
tat alaltă-eii într’un birt din Simmering. 
In San-Francisco, unde a trăit de atunci 
a fost supraveghietor la o fabrică de bere, 
unde și-a făcut o avere de 100.000 cor. 
Mânat de dorul patriei, s’a întors în Eu
ropa, unde a fost arestat.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folcsindu-se spir
tul și sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. 90 fii. 
Se trimite dilnic cu rambursa poștală de farma
cistul și liferantul curții c. s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să se 
ceră Spirtul A. Moli, provădut cu marca de con
travenția și subscriere.

De la comună.
In diua de 26 Noemvrie represen- 

tanța orașului Brașov a ținut adunare în sala 
de la casa sfatului. In acestă udunares’au 
pertractat următorele chestiuni:

Iuliu Moor interpeleză pe primar, 
că ce are de gând a face pentru ușurarea 
situației lucrătorilor fără muncă, căci erna 
e grea și miseria e mare.

Primarul Hiemesch răspunde, că în 
tot-d’auna a urmărit cu interes mișcarea 
lucrătorilor. — S’a format o comisitine 
compusă din muncitori, cari să alcătuescă 
o listă despre cei lipsiți de muncă. Comi- 
siunea nu și-a îndeplinit însă datoria. — 
Lucrătorii au cerut 10—15 stânjini de 
lemne pentru o odae, unde să se potă 
încăldi, primarul încă de pe timpul când era 
șeful poliției a pus la disposiția 'săracilor 
un asemenea asii. Lipsă de muncă nu este. 
In fine promite, că va urmări și în viitor 
cu interes cestiunea micilor industriași și 
a lucrătorilor.

Martin Salmen interpeleză în ches
tiunea excesului de zel desvoltat de or
ganele polițienesc!, cari șicaneză cetățe
nii din Brașovechiu, citându-i mereu la po
liție sub pretext, că nu-și curăță curțile.

Primarul răspunde, că în cașuri când 
cetățenii se cred șicanați, să se jeluescă 
căpitanului.

Adunarea aprobă înțelegerea făcută 
în privința limitării teritorului cedat so
cietății de tir. Contra acestei hotărîri d 1 
advocat 1. Puscctriu anunță recurs.

Magistratul orășenesc presentă un 
proiect, în care cere dărîmarea casei sfa
tului și în locul ei să se zidescă altă casă 
cu cheltuelile de 360000 corone. Față cu 
acestă propunere (dl. C, Schnell propune 
amânarea chestiunei edificării, er V. Paul 
face propunere în care acceutuâză necesi
tatea edificării, însă nu în locul celei vechi 

ci pe teritoriul dintre Brașovechiii și str. 
Vămii. Au vorbit la chestiune Schnell, Schus
ter, Dr. Baiulescu.'Copony,Hubbes, Dr. Plech- 
tenmacher, Alesius, Lengeru, Fabricius și 
Grăff. Propunerea lui Schnell a întrunit 
6 voturi, a lui Paul 13, a magistratului 
45, care a și fost primită.

Prietina reginei Natalia.
In vila sa lângă Lausanne (Elveția) 

a murit Jilele acestea, jelită de colonia 
americană de acolo, o damă frumdsă și in
teresantă, văduva unui prinț sârbesc, sin
gura amică a reginei Natalia.

Princesa Peicici Camereos era ame
ricană și salonul ei era de ani de dile lo
cul de întâlnire al compatriotelor ei din 
Lausanne și împrejurime. In fie-care Joi 
se adunau damele la văduva Camereos și 
aici șe desbăteau multe istorii picante, ce 
s’au petrecut în konak-ul din Belgrad. 
Madame Camereos se plângea, că nervo- 
sitatea ei, în urma căreia era silită se stea 
permanent în Elveția, se trage de pe vre
mea când trăia la curtea din Belgrad și 
este efectul multelor emoțiuni, la cari a 
fost espusă acolo. Repausata a descris, 
scurt înainte de morte, în colori forte vii, 
unul din episddele cele mai picante, în 
cari viăța regelui Milan a fost atât de bo
gată. Ea sușținea, că urmările unui epilog 
al acestei afaceri i-au dat nervilor săi lo
vitura de grație.

Era cu o jumătate de an înainte de 
a fi plecat regina Natalia din Belgrad. 
Intr’o seră regina Natalia o chiemă pe 
princesa Camereos la o parte și o rogă 
șoptind, să vină a doua di dimineță la 
drele 6 la palat. Era vorba de o întreprin
dere forte importantă, care va avă urmări 
neplăcute pentru cei ce vor participa la 
ea, der trebuia să fie esecutată. Dama de 
curte, care era inițiată în tote supărările 
și grijile stăpânei, sciea aprope cu sigu
ranță, că e vorba de a stabili personalita
tea vr’unei nouă amante a regelui Serbiei. 
N’avea însă nici idee, ce măsuri neobicr- 
nuite a luat de astă-dată regina pentru 
înscenarea planului său.

Madame Camereos sosi precis la tim- 
pal fixat și avu numai atât timp de a se 
urca într’unul din echipagele, ce stăteau 
gata de plecare în curtea palatului. Spre 
mirarea ei vădu, că și metropolitul Vasile 
Boicef încă face parte din escursiune. Me
tropolitul ședea lângă regină. Mila Came
reos și un general, cunoscut ca prietin 
bun al Nataliei, se așederă în față. In 
trăsura a doua ocupară loc o damă 
de curte mai tîneră, un colonel și doi 
domni în civil. După o călătorie mai în
delungată, trăsurile se opriră în fața unei 
case neînsemnate în Osvieta. Pe buzele 
reginei juca un surîs răutăcios, când 
schimbă nisce priviri de înțelegere cu păzi
torul casei Odată cu însoțitorii săi, regina 
urcă scara de stejar, ce ducea în etajul I. 
Se opriră înaintea unei uși, pe care Na
talia o deschise cu o cheie.

împingând pe metropolitul înaintea 
sa, întră și dânsa. Cei-ce rămaseră afară, 
audiră un țipet și un potop de înjurături. 
Cu fața galbenă, ca cera, regina se întorse 
cătră suita sa, apucă pe madame Came
reos 'de (mână și o sili să între în odaie. 
După dânsa întrară și 'ceilalți și vedură, 
spre neplăcuta lor surprisă, pe regele Mi
lan și pe madame G., o frumseță bine cu
noscută la curte, despre care se vorbia 
deja de mult, că are relații intime eu 
regele.

Metropolitul, surprins și el în mod 
forte neplăcut, căuta să fugă, regina însă 
nu-1 lăsa. „Nu, părinte, în presența P. Sf. 
Tale, trebue să iscălescă amândoi docu
mentul, ce l’am adus cu mine!" Inse îna
inte de a fi scos documentul, Milan și 
amanta lui au dispărut printr’o ușă secretă 
de tapete. Soția înșelată n’avh alt-ceva de 
făcut, decât să plece fără documentele 
scrise despre vinovăția bărbatului său.

Despre scopul acestei escursiuni ma
tinale la Osvieta nu s’a svonit nimica. Cei 
ce au participat la ea, tăceau ca mormân
tul, er Madame G. dispăru din Belgrad. Se 

cjicea, că din causa sănătății sdruncinate 
a trebuit- să plece la o climă mai blândă. 
D-na Camereos aprdpe uitase episodul 
ciudat, la care nu se putea gândi fără 
disgust. Atunci se apropiau Pascile și 
cu acâstă sărbătăre o ceremonie] însem
nată. Regele Milan și regina Natalia, cari 
de luni întregi nu mai schimbară un cu
vânt, trebuiau în fața altarului catedralei 
să se sărute pe buze în fața întregului 
public. Apoi trebuia se mergă fie-care 
domn din suită să primescă o sărutare 
de la rege, er damele trebuiau să plece 
genunchii în fața reginei și să primâscă și 
ele o sărutare de la suverană.

Ce s’a întâmplat cu acestă ocasiune, 
vom publica în numărul viitor.

Budapesta, 27 Noemvrie. (In șe
dința de adi a dietei la desbaterea 
asupra afacerei-Nessi, a luat cuvântul 
și ministrul de honvedi br. Fejervary. 
El a declarat între altele, că în afa
cerea acâsta numai din prevenire față 
cu camera a ordonat amânarea. De
clarația acâsta a produs mare 
turburare la oposiție. Din stânga es- 
tremă s’au audit strigă-te ca: Ru
șine ! Nu tolerăm! Carăte din acel 
fotoliu! Cu mare greutate s’a resta
bilit liniștea, „Miliția — 4’se Fejer- 
vary — e datbre a respecta legile, 
însă decisiunile camerei nu sunt legl.w 
Constată ministrul, că aici nu e 
vorba de afacere de imunitate, ci 
de luptă contra imnului „Gotter- 
halte“. La somațiunea lui Ratkay, 
ministrul Fejervary a declarat din 
nou, că susține ceea-ce a dis, de
ore-ce din prevenire față cu camera 
a depășit sfera sa de drept și a vio
lat regulamentele militare stabilite 
de supremul șef al armatei — In 
urma acestei repețite declarații opo- 
siția aisbucnit din nou contra lui Fejer
vary și 2arva ar fi durat mult, decă 
presidentul Apponyi n’ar fi mulcomit 
pe malcontențl. Cu acâsta incidentul 
s’a închis.

Berlin, 27 Noemvrie. înmormân
tarea lui Krupp s’a făcut eri în 
Essen. La înmormântare a participat 
și împăratul Wilhelm.

Londra, 28 Noemvrie. J^iarele 
află, că 10,000 de soldați ruși înain- 
tâză cătră hotarăle Afganistanului, 
spre a fi de față pentru ori-ce even
tualitate.

Cetinje 28 Noemvrie. Cu ocasiu- 
nea recepțiunei noului ministru-re- 
sident al Rusiei, Sceglow, principele 
Nichita primind scrisorile de acredi
tare, a relevat legăturile indisolubile, 
cari unesc Rusia și Muntenegru, pre
cum și frățescile relațiunî dintre am
bele state, relațiunî cimentate prin 
glorii și încercări comune, consacrate 
deja de isterie, și adânc săpate în 
fundul inimilor tuturor celor patrioțl. 
Principele Nichita a ,adăugat apoi:

„Patria mea, sentinelă credin- 
eiâsă și nestrămutată a slavismului 
în sudul Europei, susținută și pro
tejată de cătră puternica Rusie, i-a 
oferit, în schimbul sprijinului seu 
moral, inima sa, gata în tot-dâuna 
la ori-ce încercare și la tote jertfele“.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 27 Noemvrie.

Europa: Urmosi, paroch, Tarnafalva, Ver
mes Finger) Pesta; Ldwinger, Pojun; Liphardt, 
Mehlis; Altmann, Kun,'Kaiser, Viena.

Bucurescî: Althof, căpitan Făgăraș; 
Herzberg, Pesta ; Salzer, Viena; Rosenfeld, Szănto. 
C. Sereda; Bretter, M. Vâsârhely; Schwarz, Pesta.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 27 Novembre n. 1902.

Renta UDg. de aur 4(,/0......................120.25
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 90 30
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 97.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 100 75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 156.50
Impr. ung. cu premii......................101.15
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.90

921 - 1902. 
vegrh szâm.

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 701.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 666.20 
NapoleondorI ........ 19.07
Mărci imperiale germane . . • .116.97’/2
London vista..................................  239.20
Paris vista....................................... 95.17'/2
Rente austr. 4% de corone . . 95 05
Note italiene .................................. —.—

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Novembre n. 1902.

Renta de argint austr......................... 120.60
Renta de hârtie austr..........................100.15
Renta de aur austr............................91 90
LosurI din 1860. ....... 161.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.30

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. « 19.04 n 19.07
Galbeni Ti 11.20 n 10.30
Lire turcescl 21.40 21.50

ÂRVERESI H1RDETMENY.
Alulirt kikiildott bir vâgrehajto ezennel kozhirrâ teszi, hogy a bras- 

eoi kir. jbirosâg 1902 evi V. 1313 szâmu vâgzâsevel Puscariu Jbzsef ugy- 
vâd âltal kâpviselt „Albina" takpânzt. intezet felperes reszere Tischler 
Jânos keresztânyfalvi lakos alperes ellen 620 kor. kbvetelâs s jâr. erejâig 
eirendelt kielâgitesi vâgrehajtâs folytân alperestbl elfoglalt 6a 1680 kor. 
— filre becsiilt ingbsâgokra a brassoi kir. jbirosâg 1902 evi V. 1313/2 
szâmu vegzesevel az ărverâs elrendeltetvân, annak a korâbbi vagy fe- 
lulfoglaltatok kovetelese erejeig ia a mennyiben azok torvenyes zâlog- 
jogot nyertek volna, alperes lakâsân Keresztenyfalvân leendb megtar- 
tâsa hatâridâul 1902 ik evi Deczember ho 15 dik napjânak delutăn 3 orâja 
kitiizetik a mikor a biroilag lefoglalt hâzi butorok, igavond ăllatok 6s 
gazdasâgi gâpek 6s eszkozok s egyâb ingosâgok a legtobbet igeronek 
keszpânzifizetes mellett, szuksâgeseten becsâron aiul îs el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok. kik az elâ.rverezendb ingosâgok vetelârâ- 
b >1 a vâgrehajtato koveteleset megelbzO kielâgitteteshez jogot tartanak, 
bogy amennyiben râsztlkre a foglalâs korâbban eszkozoltetett volna es 
ez a vâgrehajtâsi jegyzbkonyvbbl ki nem tunik, eieobbsâgi bejelentesei- 
ket az ârverâs megkezdâseig alulirt kiktildottnâl irâsban vagy pedig 
szoval bejelenteni el ne mulasszâk.

A tOrvânyes hatâridb a hirdetmânynek a birosăg tâblâjân tbrtent 
kifuggesztâsât kâvetb naptol szâmittatik

Kelt Brassb, 1902 evi november ho 24-ik napjân.
Tankb Jânos,
kir. bir.vghjto.

Sz. 12075—1902.
tlkv.

Arveresi hirdetnenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, 

hogy Comaniciu Gyorgy vâgrehajtatonak Roska Trifan 6s târsai vâgre- 
hajtâst szenvedb elleni 334 kor. — fii. tbkekoveteles es jârulekai irânti 
vâgrehajtâsi iigyâben a brassoi kir. torv.-szek (a sârkânyi kir. jârâsbiro- 
sâg) teriileten levo, Felsb-Veniczen fekvd, a felso-veniczei 288 sz. tljkv- 
ben foglalt Roska Bucur, Roska Bucura, Roska Trifan, Roska Jânos 
Felso-Venicze kozseg kOiOssege, Ovesea Nicodin 6s neje szl. Roska An
na neven â’lo:
129, 130 hrsz. ingatlanra 463 kor. tovâbbâ a felso-veniczei 56 sz. tikben
572 1? 28 5) 259/2 hrsz. in;gtl ra 13 kor.
573 55 107 51 286/2 17 77 27 „
857 V 5» 69 11 288/2 55 77 06 „
858 n 55 75 n 291/2 57 17 33 „

1263 w 55 88 ti 293/2 V 51 05 „
1265 17 18 n 300/2 r n 01 „
1745 H 55 49 ii 749 b/412, 750 b/1,2 br. 66
1817 n 5? 21 » 753 a/12, 753 b/ 12 „ 55 34 „
1866 n r 77 754/8 hrsz 17 06 „
2045 55 55 41 71 748/2, 860 a/b/2 hrsz. 7? 14 „
2047 n 5? 70 n 1 2 1 6/a b/2 H n 26 „
2056 55 n 18 w 1243/a b/b 17 71 107 „
2063 55 51 11 17 2422/2 55 17 24 „
2251 51 51 10 77 2448, 2449 17 71 185 „
2517 55 11 82 r> 2782/51 11 17 54. „
2533 51 r 118 11 koronâban ezennel me.gâllapitott
kikiâltâsi ârban az ârverâs elrendeltetik 6s hogy a fennebb megjelolt 
ingatlanok az 1902 evi Deczember ho 20 ik napjân delelbtt 9 orakor Fe,lș5- 
Venicze kozsdgben megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott ki
kiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak l0°/(,-ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyatnmal 
szâmitott es az 1881 november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt bvadâkkâpes ertekpapirban a kikul- 
ddtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ârtelmebea a 
bâoatpenznek a birosâgnâl eloleges elhelyezeserbl kiâllitott sz-.bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgaltatni.

A ki utasittatik hogy a kozzetetelt igazolâ lappâldânyt az ârveres 
foganatositâsâra kikuldOttnek adja ât.

Ezen ârveresi hirdet mâny az egyidejiileg megâllapitott ârveresi feltâ- 
telekkel egyiitt az 1881: evi LX t.-cz. 153 §-sa intezkedăsehez kepest 
a keresettre hozott elso vâgzesre elbirt szabâlyok szerint megkiildetni 
rendeltetik.

Fogaras, 1902 evi Oktober ho 8 ik napjân.
A kir. jârâsbirosâg, mint tlknyvi hatosâg

Schupiter,
757.1 — 1 kir. albiro.
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Gurin -ast seu jts- chiti

Săpunul cel mai bun și cu spor 
de aceea cel mai ieftin.
Se pretutindeni

12 -40.(725),
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ale iui
Ves»Stn8»8Se sanemriS, tieess Uăettti'e eutiâ e»te jtroicijiisă ou iiiarea «Se 

»j»erure ii Sui A. Vioii și eu fiuBjacrîereR sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor niai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, conpestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite hole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de rnai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

F‘dsificațhle. se. vor urmări ye eale judecătordscă.

Frânzbr^nnțweiri și sare a lui
hâ£sa wassv»*îî  decă fiecare sticlă este’c rovedută eu marca de scutire și cu 

VIleaUiSU BmmdS, plumbul lui A. Mo»;
Franzbranntwcin-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca uu remediu poporal cu de

osebire prm tras (frotati alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cord1 e 1,90.

Săpun de copii a iui Moli.
C-d mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pebi, cu deosebire pentru ^opii și adulțl. Prețul unei bueăti Cor. —.40 
Cinci bucăți Cordne 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

Ts-inilses-ea j»r6eneilgiia.lă prin 
Fjwmiiostan A.

g, și r. funiisor ai curții imperiale Viena, Tuclilaiwei) 9
Comande din provincii se efectuezi tțilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se cern anumit preparai ele provedute eu iscălitura și marca 
de apărare a lui .4. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Rotii, Eugen Neustădter 
și engros la D. tremia Nepoții, Teutsch & Tartler.
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ABONAMENTE

&

Prețul abonamentului este:
Pentru Âustro-Usgaiia:

fcs*®!  Isuaa . . S 695*.
șâs§ luaaa . . „

Poa m .... 24
O ©^0 o

Pentru România ?i străinătate:
1
' « „ A m « S ■! ? 1 fi ■?,»

- ' -''/y NX V V.V.S
-țtp 4Ț> /n, ■

Abonament? la numerele cu data de Duminecă
Penîru Austro-Ung aria:

M . . . , 4
JP® ș@s@ Daal . %
P© Insa. . 1 ,j

Pentru România și străinătate: 
a a . . . . . fs1.

prinAbonamentele se fac mai ușor și mai repede 
----- o mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.
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Gazeta Transilvaniei44 cu numărul ă 1.0 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcn și la Lremias NspoțîL 'Wl

Tipgrafia z\. Mureșiann, Brașov.


