
REDACȚTONEA, 
hlministrațiiiiiea șiTipograSa 
Srașov, piața mare f>p. 30. 
Scrisori nefraneate nu se pri

mesc.— Manuscripte nu se 
retrimit.

INSERATE 
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Brașov și la urmâtorole 
BIROURI de ANUNȚURI: 

îh Viena : la N. Dukes Nachf., 
Nuj:. Augenfeld & Emcric Les • 
nar, Heinrich Schalek-, A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
berger. Ekstein Bernat, luliu 
Leopold (VII Erzs6bet>korut).

PREȚUL IHSERȚIUHILOR: 
o seria garmond pe o aolână 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta" iese in flScare ți. 
AbonamBiitB pentru Ansno-Ungaria: 
Po tm an 24 oor., pe g6ae luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă S fi. pe an.
Pom Bomâata șt străinătate: 

Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecii 0 franci.
Se pronumeră la tdte ofi- 

oiele poștale din întru ei din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Admmuiirațtunea, Piața rraie. 

Târgul Inului Nr. 30, etațiu 
I.: Pe un an 20 oor.. po ș£se 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa : Pe un an 
24 oor., pe 6 lunil2 o., pe trei 
luni 6 cortine.— Un eaemplar 
10 benl. — AtAt abonamentele 
oflt și insmtiunile aunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Vineri-Sâmbătă 23 Noemvrie (5 Decemvrie).
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O telegramă, ce am primit’o ac|i 
după amecji -din Sibiiu, ne aduce du- 
rerdsa veste, că Dr. loan Rațiu, 
bărbatul, al căruia nume e strîns le
gat de luptele și suferințele politice 
impuse de forța majoră a împreju
rărilor vitrege poporului nostru în 
ultimele decenii, nu mai este între 
cei vii. O morte subită i’a răpit din
tre noi pentru tot-deuna.

Vestea acâsta va face pretutin
deni cea mai tristă impresiune, căci 
răposatul ca veteran președinte al 
comitetului central al partidului na
țional român din Transilvania, Bă
nat și Țera ungurăscă, este cunos
cut pretutindeni printre Români și 
toți au urmărit cu simpatie prigo
nirile și suferințele, ce-a trebuit se 
le îndure mai ales de când a con
dus deputăția., ce s’a dus cu Memo
randul la Viena.

Ne este încă viu în memorie 
cât de mult i-s’a dovedit acesta sim
patie bătrânului președinte din par
tea românimei întregi, când îndată 
după-ce. se reîntorsese de la Viena 
în Iunie 1892 la domiciliul seu din 
Turda, plebea de strade de acolo, 
ațîțată de șovinismul militant, duș
man esistenței și cui turei nostre na
ționale, „șî-a resbunat", bombardând 
cu pietri, între strigăte și urlete săl
batice, casa lui Rațiu.

Din momentul acesta Dr. loan 
Rațiu a devenit așa cjicend întrupa
rea viilor proteste ale românimei 
în contra atrocităților și a sălbătă- 
ciei dușmanilor ei.

Evenimentele, ce au urmat: 
procesul făcut comitetului partidului 
pentru memorand, condamnarea lui 
Rațiu și a soților săi din comitet la 
pedepse grele și îndelungate de în- 
chisore, întemnițarea lor și în legă
tură cu acâsta disolvarea comitetu
lui central și interzicerea funcționă- 

rei partidului nostru național însu-și 
sunt pră bine cunoscute de toți și 
este bine cunoscut și rolul, ce l’a 
jucat în tot timpul Dr. loan Rațiu.

Orî-ce s’a c]is și s’ar mai c|.ice, 
cu drept ori cu nedrept, despre ro
lul acesta, dăeă Dr. Rațiu și l’a în
deplinit perfect, ori nu fără să fi 
comis și câte o erore, despre un lu
cru nimeni nu va pută fi în dubiu, 
că el, în mijlocul celor mai aprige 
amenințări și prigoniri, a rămas cre
dincios causei naționale și a preferit 
mai bine a suferi închisore și amâncți 
in bani, decât a-se abate dela dru
mul, ce i-1 indica consciința sa de 
Român.

Dr. loan Rațiu din tinerețele 
sale pănă în calele nostre avuse oca- 
siune să vadă epocele, prin care a 
trecut desvoltarea poporului român 
redeșteptat dintre Tisa și Carpați, și 
să ia parte la stăruințele și luptele 
Românilor, mai ales dela 1860 în- 
coce. El a fost între anii 1860—1865 
ca deputat în dieta din Sibiiu, și 
apoi ca deputat între cei 13, câți 
s’au putut strecura pe basa legei 
electorale feudale în dieta din Clușifi 
dela 1865, și cari, în frunte cu Șa- 
guna și $uluțiu, au dat „vot separat14 
în contra hotărîrei majorității pri
vitor la uniunea Ardealului cu Un
garia, unul dintre cei mai văcjuți 
conducători.

Mai târdiu, în c|ile idrte critice 
pentru poporul nostru, sortea l’a adus 
în fruntea comitetului central al par
tidului nostru național. Decă acesta 
sbrte capriciâsă l’a osândit să vadă 
cu proprii săi ochi cum partidul a 
fost lovit și umilit prin forța cover- 
șitâre a adversarilor lui și prin nea
junsurile și slăbiciunile dinlăuntrul 
lui, i-a dat însă tot ea mângâierea 
și speranța, că vița inteligentă și 
vitâză, din care a ieșit, nu va mai 
putâ fi strivită de nici o putere lu- 
mâscă, căci, tare prin talentele sale 
și dorul său de înaintare, ea se va 
ridica cu putere neînvingibilă spre 
împlinirea marelui ei destin.

Din tote părțile și unghiurile 

patriei nâstre Românii, pătrunși de 
adâncă durere, trimite-vor un dureros 
rămas bun lui loan Rațiu, ca semn 
de veclnică recunoscință, că a su
ferit atâtea prigoniri și amărăciuni 
pentru credința sa în isbânda causei 
drepte și sfinte a națiunei române.

Neuitată fiă-i memoria!

Proiectul militar in comisiunea 
finanaiară. Marți s’a început în comisiunea 
financiară a camerei ungare desbaterea 
asupra proiectului militar, prin care se cere 
urcarea contingentului recruților. La cele 
4 miliâne 300.000 cor. votate de delega- 
țiuni, se vor mai adăuga alte 600.000 cor. 
pentru acoperirea cheltuelilor. Din partea 
oposiției kossuthiste conducătorul partidu
lui independist Francisc Kossuth a decla
rat, că oposiția nu voteză nici un ban 
pentru o armată, care în loc de a servi 
apărarea țărei, îi amenință libartatea. Ar
mata acâsta — cjice — nu însuflețesce pe 
Maghiar și colorile negru-galben și limba 
de comandă germană, nu pot predispune 
pe Maghiari la jertfe. Altfel ar sta lucrul, 
decă Ungaria ar avă armată independentă. 
Lui Kossuth i-a răspuns ministrul lejer- 
vâry, după careta luat cuvântul Bela Kom- 
yathy, ținând un lung discurs, pe care și 
l’a continuat în ședința de Mercuri. El a 
declarat, că partidul său va lupta cu tdte 
armele contra acestui proiect.

Numele de localități maghiare 
in parlamentul austriac. In ședința de 
alaltăeri a„Reichsrath“-ului, deputatul Hank 
și soți a interpelat guvernul cu privire la 
întrebuințarea numelor de localități ger
mane și maghiare în contactul oficios din
tre judecătoriile austriace și ungare. — 
Ministrul president Koerber a răspuns de
clarând, că pe basa unei învoeli cu guver
nul unguresc, autoritățile austriace între- 
buințeză limba germană în contactul lor 
cu autoritățile ungare, și din potrivă scri
sorile autorităților ungare cătră cele aus
triace se fac în limba maghiară. Guvernul 
unguresc n’a făcut nici o obiecțiune con
tra aceea ca în contactul lor oficial cu autori
tățile ungare, autoritățile austriace se folo- 
siscă atât la adrese, cât și în text numi

rile germane de localități. — Diarele șo- 
viniste raaghiaie sunt nemulțumite cu de
clarația lui Koerber și somâză guvernul 
unguresc să facă tot posibilul, ca autori
tățile austriace să întrebuințeze în cores- 
pondențalor cu autori- tățile ungare numi
rile maghiare ale localităților.

Obstrucțiune. In dieta ungară se 
urmeză desbaterea proiectului de indem
nitate. Kossuthiștii fac tot posibilul, ca să 
prelungescă discuțiunea la infinit. Așa de 
pildă în ședința de Marți Pap Zoltan a 
vorbit timp de 31/, ore. In ședința de Mier
curi s’au distins ârăși kossuthiștii. Pentru 
acâstă ședință erau notați la cuvânt mai 
mult de 20 oratori, așa că nu se scie când 
se va încheia seria discursurilor late și 
umflate. — In dietă fac obstrucție kossu
thiștii mai tineri, cei bătrâni și-au reservat 
acest rol pentru desbaterea asupra proec- 
tului militar în comisiunea financiară. Kom- 
jaty Bela, de pildă, a vorbit la acest proiect 
în ședințele de Marți și Miercuri și abia 
în ședința de ieri și-a încheiat vorbirea.

Lupta în parlamentul german 
și tariful vamal. In diua de 2 Decem
vrie st. n. majoritatea „Reichstag“-ului 
german compusă din Junkeri, conserva
tivii din centru și dintr’o fracțiune a par
tidului național-liberal, a pus capăt cu 
209 contra 68 voturi desbaterei asupra re
gulamentului camerei și a admis astfel la 
discusiune propunerea conservatorului Kar- 
dorff, privitdre la propunerea en bloc a. 
celor 946 posițiuni ale tarifului vamal ger
man.

Minoritatea social-democratică—care a 
făcut opt dile obstrucțiune contra amin
titei propuneri, se plânge, că cei din ma
joritate au întrebuințat forța și asămănă 
procederea lor cu lovitura de stat de la 
2 Decemvrie 1852 a lui Napoleon III.

De altă parte conservativii cer chiar 
modificarea regulamentului camerei. — 
„Kreuzzeitung" scrie: „Nu trebue să lă
săm social-democraților triumful, ca tariful 
vamal să cadă în urma resistenței lor, 
pentru-că atunci tdte ar merge d’a valma 
în imperiu. Bestiei trebue să i-se pună 
frâu pănă ce e încă timp. Cu acest regu
lament nu mai merge. Trebue modificat 
cu ori-ce preț".

Votul de la 2 Decemvrie al „Reichs
tagului german a produs mari îngrijiri 
în Viena și Budapesta cu privire la în-
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Curiositâți teatrale.
După V. Fournel.

întunecimea de memorie la actori e 
isvorul multelor întâmplări în vieța de 
teatru.

Un actor de provincie cu numele Le 
Cocq juca pe Achille din Iphigenia și 
fusese aplaudat de t<5tă sala. In actul din 
urmă după versul:

„Cea dintâiă victimă preotu’mi va 
fi", îl părăsi memoria cu desăvârșire. Der 
în loc să se oprâscă și s’asculte suflerul 
și ast-fel să-și parâliseze efectul câștigat, 
el continuă de la sine declamând cu mult 
foc tot ce-i trecea prin minte, vorbe fără 
de nici o noimă. Iși sfîrșit tirada cu multă 
putere și lumea zăpăcită îl aclamă în 
urale nesfârșite.

Decă ai sta puțin să te gândesc!, te 
ai convinge, că nu-i tocmai greu să ză
păcesc! mulțimea prin gesturi și prin es- 

presiunea feții și a glasului. E destul să 
cităm cașul lui Dugazon, actor răsfățat al 
publicului. „Era între culise — poves- 
tesce d-1 Ch. Maurice — în timpul unui 
antract de tragedie. Se îmbrăcă în man
taua roșie a lui Othello, porunci să se ri
dice cortina și înaintă măreț pănă în fața 
scenii. In sală se făcu tăcere adâncă cu 
ochii fixați la rampă. Dugazon pronunță 
cu o voce sinistră: „O lampă.... două 
lămpi.... trei lămpi...." și așa mai departe 
pănă la dece, mergând de-alungul rampei 
și dându-i fie-cărei esclamațiuni o nuanță 
ascendentă atât de accentuată și de seri- 
<5să, încât ținu publicul năucit ca sub pre
siunea unei puteri magnetice. Scena se ju
case, Dugazon plecă mândru în aplausele 
unanime ale sălii. Prinsdrea fu câștigată.

*
Un bătrân comedian era așa de 

obicinuit să cadențeze versul și să-i facă 
să-i sune rima, în cât odată în rolul lui 
Mithridate, când avu să dică:

....Și sdrtea inimică de m’a lovi 
când-va.

învins persecutat"...
îșT uită sfîrșitul versului al doilea și nu
mai din obiceiul de-a audi sunând rima 
continuă mașinalicesce: tati, tatu, tată...

*
E adevărat, că suflerul este pentru 

ajuarea memoriei actorilor. Iși are și el 
legenda sa în istoria comică a întâmplă
rilor de scenă. Intr’o piesă un actor își 
uită cu totul ce să mai <Jică chiar în mij
locul unei declarații de amor. Suflerul se 
vădii silit se continue tdtă tirada cu voce 
tare. Când o sfîrși, actorul se întdrse că
tră artistă și-i spuse oalm, arătând la su
tler: „D-șdră... precum v’a spus domnul"... 
etc. Se pdte închipui ilaritatea publicului 
în fața acestei declarații.

Un altul îi <jise odată suflerului 
„Taci, lasă-mă să visez un moment".

„Drace! O sciam așa de bine adi 
dimineță".

Unul dintre principalii actori ai co
mediei francese se încurcă într’o tragedie 
la pasagiu! acesta:

„Eram în Roma atunci" — Repetă 
de mai multe ori aceste vorbe și nu-și 
aducea aminte urmarea. Văcjând atuncia 
pe suflerul, care se distra și nici prin 
gând nu-i trecea să șoptescă, acesta îi 
strigă cu demnitate : „Bine, miserabile, de 
ce nu vreai să-mî spui ce făceam în 
Roma ?"

*
Se juca o parodie a lui Theseu. O 

actriță asculta între culise declarația de 
amor a unui bătrân de șâse-tjeci de ani. 
De-odată își aude replica chiar în momen
tul când bătrânul se lăsase la picidrele ei 
voind să-i sărute mâna. Actrița se smulse 
brusc și întră în scenă, fără să bage de 
semă că peruca bătrânului Adonis se agă
țase de-o aripă a hainei sale. Lumea în
cepu să aplaude frenetic și se porni un 
rîs nebun, când de după o culisă se ivi 
capul chel al bătrânului, care își căuta 
zăpăcit peruca. Actrița mulțumi aplause- 
lor, își desfăcu peruca de rochie și ’și 
continuă rolul ca și când nu s’ar fi în
tâmplat nimic.
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cheierea tratatelor, despre care am mai 
vorbit.

E aprope sigur, că tariful vamal ger
man va isbuti se fie votat și că înainte 
de încheierea anului curent. Germania va 
denunța tratatul de coinerciu încheiat cu 
Austro-Ungaria. Acesta din urmă e pentru 
acest cas cu totul nepregătită. Tarif nou 
nu are și pe cel vechili legea l’a pus afară 
din vigore.

Fiind-că până acum nu s’a încheiat 
învoirea vamală între cele done state dua
liste, Austro-Ungaria nici nu pote încheia 
tratate comerciale, decât numai pănă la 
1907, er Germania anevoie s’ar învoi a 
încheia un nou tratat numai pe patru ani. 
C’un cuvânt situația monarchiei e cum nu 
se pote mai strîmtorată.

Reformele din Turcia. Reformele 
publicate în mod oficial cu data de 3 De
cemvrie conțin următorele: Gendarmeria 
în privinciile europene va fi compusă din 
mohamedani și creștini; valii vor fi datori 
a supraveghia asupra agriculturei, edili
tății publice și a industriei. Din venitele 
vilaetelor 5% se vor întrebuința spre lu
crările publice. In localitățile, unde sunt 
mai mult de 50 case, se vor înființa scoli 
primare. Două din trei părți ale venitelor 
din vilaete se vor întrebuința pentru șco- 
lele din vilaete, er a treia parte pentru 
școlele superidre din Constantinopol. Se 
vor înființa tribunale pretutindeni, unde 
prescrie regulamentul organic. Aceste tri
bunale vor aplica legile independent de 
ori-ce influență.

Acestea și alte disposițiuni adminis
trative și judiciare cuprind reformele din 
Turcia.

Ludovic Mocsary
despre cestiunea naționalităților.

— Urmare. 5. —

Să ne lămurim asupra situațiunei. Eu 
nu vreu se stau în fața halucinațiilor și de
clamațiilor șovinismului, cu frase. Vreu 
să-mi dovedesc afirmările.

Nu vreu se neg, că din însu-șl fap
tul, că în privința națională țera acesta 
nu constitue un stat compact, derivă con- 
secențe păgubitore; afirm însă, că conse- 
cențele acestea numai înăsprite prin po
litica de maghiarisare pot deveni fatale.

E neîndoios, că faptul, că populația 
Ungariei nu aparține unei singure rasse 
și nu vorbesce una și aceeași limbă ma
ternă, formeză isvor de multă bătaie de 
cap. Acesta însă trebue s’o primim cu 
resignațiune, fiind-că n’o putem schimba. 
A ne tângui asupra acestui fapt și prin 
jăluirea acesta a-ne lăsa răpiți spre lu
crări chimerice și nesocotite, pote să facă 
se devină periculdsă starea de neînțele
gere. Că ce fel de posiție am ocupa în 
lume, decă în locul stărilor poliglote ac
tuale am păși pe terenul practic al lumii 
cu două-decl de milidne de Maghiari, cu 
acăsta ne putem ocupa une-ori când ne 
aflăm în disposiție tristă-veselă, și am pute

Un alt bătrân o păți și mai rău. 
Acesta era un financiar, care-i tot dădea 
tîrcole d-șorei Saulnier de la Operă. Acestei 
d-șăre însă îi făcea curte și mașinistul 
teatrului, care nu prea vedea bucuros pe 
bătrânul său rival. Odată i-se dădu ocasia 
să-și răsbune. Cortina era lăsată. Domni- 
șdra Saulnier ședea pe-un nor, care odată 
cu ridicarea cortinei trebuia ridicat în 
aer. Bătrânul financiar se apropie de dșora, 
mașinistul vădu și la un semn al său 
norul se înălță în aer și cortina se ridică. 
Totă lumea din sală putu să vadă pe bă
trânul îndrăgostit sus pe nor, alăturea de 
d-șdra Saulnier, care representă pe Mi
nerva.

Cronicele teatrelor mici ne păstreză 
o mulțime de anecdote interesante. Se 
juca odată „Romeo și Julietta" sub Re- 
voluțiune. Ddmna Deharme, care făcea 
pe Julietta, în actul al cincelea era cul
cată cu fața în sus pe mormântul său și 
făcea admirabil pe mdrta. Afară ploua 
torențial și ploia se furișa prin spărturile 
coperișului, cari erau forte numărose la 

dice cu contele Iuliu Andrassy, că atunci 
n’ar fi bine, ca Maghiarul să aibă vecini; 
pănă atunci însă să încercăm a vindeca 
radical răul, să nu ne lăsăm a fi răpiți de 
gândul de a maghiarisa tote naționalitățile.

Isvorul acestor rele a țîșnit atunci, 
când s’a redeșteptat ideia de naționali
tate; este deci de dată mai nouă. Causa 
rolului secundar, ce-1 jucăm de patru sute 
de ani, nu se află în raporturile de na
ționalitate, ci în ocupațiunea turcăscă și 
în antidotul acesteia, în alianța austriacă. 
Gât timp nobilimea maghiară a format 
esclusiv partea activă a națiunei și prin 
nobilisări și-a asimilat elemente de altă 
naționalitate, rassele deosebite nu cum- 
păniau nimic; greșela a fost însă, că ele
mentul conducător maghiar nu era mai 
număros, și totu-și el și-a dus în primul, 
rend pielea la târg. Răul acesta din 
urmă, ce-i drept, astădi nu mai esistă, 
căci adi de-opotrivă e dusă la terg pie
lea Maghiarului și a Nemaghiarului, — 
de cătră alții. De la redeșteptarea ideii 
de naționalitate încoce a rămas în tot 
cașul răul, că de ar esista între diferitele 
naționalități raporturi ori-cât de bune, 
totu-și întrega națiune politică nu cântă 
pe-o cdrdă, ca atunci când ea ar consta 
deplin din elemente omogene; acesta pote 
fi o piedecă în deplina desfășurare a for
țelor naționale. Raporturile actuale de na
ționalitate sunt de așa fel, încât în ori-ce 
cas ele representă o povară care îngreu- 
neză mersul corăbiei statului.

Gestiunea este, cum să cumpănim 
importanța situațiunei create prin rapor
turile de naționalitate; cum să cumpănim 
pericolul acestei situațiuni; cari sunt mij- 
locele cu cari credem a înlătura acest 
pericol și care este jertfa, pe care am fi 
gata s’o aducem pentru a garanta aceste 
mijloce.

In cestiunea naționalităților — deși 
ea de mai bine de o 72 de secol e la or
dinea (jilei — ne aflăm încă tot în stadiul 
acela, că n’am ajuns la cunoscerea deplină a 
raporturilor, cu atât mai puțin la o poli 
tică corectă. Oeea-ce s’a făcut, pănă 
acum, a fost numai o sondare. A inter
venit, ca se die așa, un interval lucid 
disposiția pacînică, a domnit în anii 50 — 
60; de atunci însă a ajuns de asupra așa 
numitul șovinism, care progreseză gradat, 
Sunt mulți, de sigur, cari sunt stăpâniți de 
îndoială față cu corectitudinea acestei di
recții, ei însă nu cuteză a-se împotrivi 
curentului. Totul însă portă timbrul mai 
mult al înflăcărării nesocotite, decât al 
pasiunei, timbrul amețirii prin frase. In 
mijlocul marelui sgomot, forte puțin poți 
să distingi direcția unei politice bine de
finite. însuși programul maghiarisării, cum 
am arătat mai înainte, e atât de nedefinit, 
încât eu cred a pute afirma, că în obiec
tul acesta nu este spus nici acum ultimul 
cuvânt și ar fi încă posibilitatea, ca o 
mână tare, luând ca Neptun tridentul, să 
ordone liniște valurilor curentului, să ia 
în mână-i opera înțelegerii și împăciuirii, 

acest teatru sărac. O picătură îi căiju 
Juliettei pe nas și acesta, fără să vrea, 
făcu o strâmbătură. A doua picătură, altă 
strâmbătură. Romeo îi șopti încet: „Nu 
te mișca!*  Picăturile însă cădeau mereu 

I una după alta, ceea-ce o făcîi pe biata 
| Julietta să-și întdrcă capul. Picătura îi 
1 cădii în ochi. Cei din sală băgară de semă 

ce se întâmplă pe scenă și fie-care se 
apucă se pândescă momentul când avea 
să cadă picătura.

*) Și Beothy Acațiu, Curuț, de la rotă, ar 
țintui chiar stelele pe fața iubitei sale națiuni, 
și află cadențe pentru fie-care faptă a străbunilor. 
— Autorul.

prin prejur fură coprinși de aceeași ve
selie. însăși Cordelia își deschise ochii de 
curiositate și dimpreună cu Albani și 
Kent isbucniră într’un rîs cu hohot. 
Spectatorii îi credură atinși de un acces 
de nebunie. Der etă ce se întâmplase:

Un măcelar se aședâ înaintea or- 
chestrii într’un stal, însoțit de cânele seu, 
care având obiceiul de a-se aședa pe 
scaun.>1 stăpânului său, credit că pote să 
se bucure de acesta ondre și la teatru. 
Măcelarul era forte înghesuit și-și aședă 
cânele cu picidrele de dinapoi pe scaun 
între picidrele sale și cu cele de dinainte 
pe rampa orchestrii. Stăpânu-său, gros și 
gras ca măcelar ce era, simți că îi e cald 
afară din cale și voind să se ștergă pe 
cap, își scose peruca și și-o puse un mo
ment pe capul cânelui. In acesta atitu
dine cânele se credit vrednic să fixeze pe 
actori cu totă gravitatea de care era ca
pabil. In posiția asta l’a zărit Garrick.

Z.

Odată unul strigă cât putu :
„Et’o!... „Pică!" strigă altul."
„Ddmnă — strigă atunci un răută

cios din sală sculându-se — n’ați voi 
cumva să primiți umbrela mea?4

Tragedia lui Schakespeare se sfîrși 
forte vesel.

*
La o representație a Regelui Lear, 

la Londra, când Garrick se lăsă plângând 
pe trupul Cordeliei, se observă de-odată, 
că figura sa ia o expresiune forte veselă, 
cu totul diferită de cea pe care trebuia 
s’o aibă. Pentr’un moment toți cei de 

și să nu se temă, decă șovinismul îi va 
striga, că face tovărășie cu trădătorii de 
patrie.

Este asămănare între situația actuală 
și între situația când națiunea era ime
diat după desastrul de la Mohaciti. In 
locul Turcului esistă adi cestiunea națio
nalităților. Față cu acestă cestiune na
țiunea stă și adi înaintea unei mari pro
bleme. Mult a durat și deplina necundscere 
a pericolului turcesc, ce ne amenințase 
odinidră. Chiar și marele nostru rege Ma- 
tia Huniade își uitase de politica glorio- 
riosului său părinte și șl-a îndreptat ar
mele spre apus. Distinsul nostru istoric 
Beothy Acatiu încă crede, că Matia a 
făcut’o acesta, pentru-ca țera, care va de
veni mai mare și mai puternică, să pdtă 
mai sigur sta față cu cuceritorul de la 
Răsărit.*)  După lupta de la Mohaciu Tur
cul a eșit, der nu era îndoială, că se va 
întorce. întrebarea cea mare era, ce 
se facă națiunea în fața pericolului cert.

Decă situația e analogă, analogă e 
și acea hotărîre de sine, spre care na
țiunea se lasă, a fi adi tîrîtă. Se pare-că 
vrea să repete acel pas fatal prin care 
și-a căutat refugiu în sfântul imperiu roman 
și sub aripele protectdre ale dinastiei, care 
a prins rădăcini în acel imperiu. Intr’asta 
zace logica șovinismului maghiarisător. Sunt 
unii, cari conscient urmeză acestei logice 
și cari și-au dat semă despre aceea, că 
unde duce logica acesta. Dăr sunt și de 
aceia, cari inconscient se lasă a fi prinși 
în mrejile ei — despre ceea-ce doresc a 
mai vorbi, căci și dintr’o parte și din alta 
resultatul armonieză.

Este așa-der sistem în demența lui 
Hamlet. Edificiul logicei șovinismului e 
construit din următorul resonament:

Causa principală a slăbiciunei ființei 
nostre de stat zace în aceea, că populația 
țării nu e compactă și uniformă. A schimba 
acesta, este o necesitate și o problemă 
atât de importantă, în cât tote celelalte 
trebue se fie puse la o parte. Problema 
acesta e mai primordială chiar și de cât 
realisarea independenței în locul stării de 
drept public actuală. Pe lângă starea de 
drept public actuală avem mână liberă în 
esecutareă maghiarisării; să nu atacăm 
deci starea de drept public, se nu primej- 
duim maghiarisarea prin răsturnarea stării 
de drept public, ca se nu perdem avan- 
tagele situațiunei actuale . De acesta 
trebue să ținem semă cu atât mai vertos, 
cu cât din punct de vedere al maghiarisă
rii situația de drept public actuală e mai 
favorabilă, de cura ar fi uniunea perso
nală și mult mai favorabilă de cât de
plina independență de stat. In cașul rea- 
lisării uneia seu celeilalte (uniunea perso
nală, său independența) ar trebui neapărat 
să facem concesiuni, și încă mari, naționa

lităților, pe când adi în cadrele monar
chiei comune, —■ după cum vedem de 30 
de ani — cestiunea naționalităților e ne- 
utralisată. Neplăceri și neajunsuri sunt 
destule, adevărat că viitorul nu e cu to
tul asigurat, der de fapt putem trăi, ba 
putem chiar să practicăm maghiarisarea. 
Drept acoperire și pentru menținerea sta
tului quo, a liniștei publice în stat și a 
ordinei, cel mai bun jmijloc este armata 
comună, acest mare „fogdmeg" neutru, 
în cât cu greutatea ei colosală pdte su
prima ori-ce făptuire. Dăcă am înființa 
armată maghiară, organismul ei ar fi un 
nou teren pentru veleitățile naționaliste, 
așa-dăr din punct de vedere al încrederei, 
ea (armata maghiară) nu s’ar pute ase
măna cu armata comună. Se rămânem 
deci constant pe basa dreptului public 
actual; cei ce cred, că prin menținerea 
intactă a acestei base aducem jertfe, aceia 
să-și gândescă, că facem acesta pentru 
un scop de cât care mai înalt nu esistă 
pentru noi. Să întărim națiunea, se creăm 
cele 20 milidne de Maghiari, și atunci 
punctul de gravitare al monarchiei va fi 
în Ungaria și vom dobândi mai mult de 
cât prin uniune personală seu prin de
plina independență; se va realisa atunci 
cel mai înalt grad al vechei nostre glorii 
marele imperiu maghiar.

(Va urma).

Un incident în dietă.
In ședința de la 3 Decemvrie a die

tei, deputatul Gaâl Sandor (48-ist) a ținut 
un lung discurs la desbaterea asupra in
demnității. El a vorbit între altele și des
pre cestiunea naționalităților.

A declarat mai întâiîi, că nu recu- 
nosce naționalități. Nu esistă naționa
lități în Ungaria. Din punctul de ve
dere al dreptului constituțional, în Unga
ria trăesc elemente de diferite popore, 
der naționalitate nu esistă, ci numai na
țiune. Goloman Szell a încuragiat na
ționalitățile (!) și greșala lui este, că 
se află în dietă deputați agitatori. E 
martor, că ministrul-president nici-odată 
n’a influențat judecătoriile, ca să procedă 
în contra naționalităților. Oitesce apoi părți 
din diarul lui Lutz Korodi („Kronstădter 
Zeitung") în care se agită contra maghia- 
rimei.

Lutz Korodi: Articolele nu sunt cele 
adevărate.

Gadl S.: Cel ce-și negă articolele 
scrise de el, acela nu e cavaler.

Gaal S: Deși comisiunea de imuni
tate a estradat pe Korodi pentru aceste 
articole, totuși în urma intervenției minis
trului de justiție, nu s’a deschis procedură 
contra lui Korodi.

L. Korodi: Date false.
Gaăl S.: Urmeză cu cetirea articole

lor din „Kronstădter Zeitung", în cari „se 
atacă constituția".

Rătkay L.: D-nul Lutz le afirmă 
acestea?

L. Korodi: Când le-am scris?
Lukacs Gyula: De ce nu tragi con- 

secențele? De ce vii aici sub scutul consti
tuției maghiare?

Gaâl S.: Lutz Korodi scrie articolele 
acestea. Intr’alt articol înfiereză fetele sasce, 
cari s’au dus la o petrecere maghiară.

Rătkay L.: Etă ga.valerul Lutz.
Gaâl S.: Că un astfel de om de ce 

se face deputat, nu pricep. într’un rând 
Lutz a petiționat la împeratul (Mare miș
care în stânga estremă).

L. Korodi: Nu eu, ci nevaștă-mea.
Lengyel Ti.: Să-ți fie rușine (Strigări: 

Se ascunde după spatele nevestei).
Bartha O: Cel ce face așa ceva, nu 

e Maghiar.
L. Korodi: N’am înțeles.
Barta 6: iită-1 că se face de-odată 

surd.
Gadl S.: Reîmprospeteză afacerea gim- 

nasiului din Reghinul-săsesc pentru a do
vedi, că ministrul president nu suprimă 
„uneltirile naționaliste11. Datele dovedesc, 
că ministrul president cruță pe agitatorii 
naționaliști...

*
In ședința de la 4 Decemvrie, depu

tatul Lutz Korodi rectifică mai multe afir- 
mațiuni ale lui Gaăl. El spune anume, 
că n’a fost dat în judecată pentru ațițare, 
ci pentru agitare, și că procedura s’a stins 
nu Ia ordinul ministrului de justiție, ci 
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senatul de punere sub acusare a respins 
acusarea procurorului, ca nefiind înteme
iată. Oratorul spune, că nu este redactor 
la „Kr. Ztg.“, der îi împărtășesce princi
piile, cari sunt cu desăvîrșire legale.

Korodi protesteză contra reproșuri
lor, ce i-se fac ministrului președinte din 
causa lui și a colegilor săi sași, deorece 
aceștia nu sunt responsabili pentru atitu
dinea lor politică, decât alegătorilor lor.

Gustav Lindner face de asemenea 
reflecsiuni la discursul lui Gaâl. Se referă 
la activitatea sa de 30 ani, ca profesor de 
dreptul public la universitatea din Clușiti, 
și declară solemn, că el nu e agitator duș
man statului, ci representant al principii
lor partidului poporal săsesc. Oratorul pro
testeză contra suspiționărilor nemotivate.

Dionisie Sebeș declară, că amândoi 
antevorbitorii au părăsit de mult terenul 
acelui partid, pe care și densul îl reco- 
nfisce de patriotic, și din causa acesta el 
(Sebeș) nu-i recunfisce de representanți 
ai poporului săsesc. Atacă violent pe Ko
rodi și mai ales pe Lindner, care ajun
gând la pensie, a țiuut un toast contra 
statului și și-a făcut ultima chitanță des
pre primirea salarului ca profesor univer
sitar maghiar, în limba germană.

SOIRILE BILEI.
— 22 Noemvrie

Noul misistru plenipotențiar rus 
în Bucuresci. Miercuri la firele 12, d-l de 
Giers, noul ministru plenipotențiar al Ru
siei, a fost primit în audiență la palatul 
regal de M. S. Regele Carol. La firele 
11 jum. unul dintre adjutanții palatului, 
s’a dus cu trăsura regală la legațiunea 
rusă, de unde a luat pe noul ministru 
plenipotențiar pentru a-1 conduce la palat. 
Personalul legațiunei a urmat în alte două 
trăsuri ale palatului. In curtea palatului 
se afla o companie din reg. I geniu cu 
musică și drapel. La intrarea trăsurei re
gale în curtea palatului, musica militară 
întoneză imnul imperial rusesc, er trupa a 
presentat arma. D-l de Giers a fost intro
dus în sala tronului de cătră d-l general 
Priboianu, mareșalul Curței, unde a fost 
presentat M. S. Regelui, de cătră d-l I. 
Brătianu, ministrul afacerilor streine. Noul 
ministru plenipotențiar a remis M. S. Re
gelui scrisorile sale de acreditare din 
partea M. S. Țarului Nicolae II al Rusiei, 
ținând o scurtă alocațiune. Suveranul a 
urat bună sosire noului representant, 
după care a urmat presentările personalu
lui legațiunei. După terminarea solemni
tății, d-l de Giers a fost recondus la 
localul legațiunei cu același ceremonial.

ț Onoriu Tilea. Marți la 11 */ 2 a în
cetat din viăță după lungi și grele sufe
rințe, Onoriu Tilea, inginer și proprietar 
în Șmig. Răposatul a fost singurul inginer 
român hotarnic. Din partea obidatei fa- 
mili am primit următorul anunț funebru:

Proprietar: Dr. Aurel JHureșianu. 

Redactor responsabil: Traian JEL Pop.

Emilia Tilea născ. Dr. I. Rațiu, cu 
adâncă durere anunță în numele seu, 
al familiei și al numeroșilor consân
geni, trecerea la cele eterne a neuita
tului ei soț, resp. tată, frate, cumnat etc. 
Onoriu Tilea, inginer și proprietar, răpo
sat după lungi și grele suferințe în etate 
de 51 ani, după o activitate neîntreruptă 
dedicată binelui familiei și poporului său, 
în 2 Decemvrie n. la ll'/2 bre a. ra. 1902. 
Rămășițele pământesc! .ale iubitului de.- 
•funct vor fi aședabe spre odihnă vecînică 
în curtea bisericei gr. cat. din Șmig, Joi 
în 4 Decemvrie a. c, la 1 oră p.. m. ,Fie-i 
țărîna ușfiră și memoria binecuvântată 1

Șmig, 2 Decemvrie 1902.
Jalnica familie.

Furor seribendi a lui Banffy. Br. 
Desid. B.anffy continuă în „Magyar Koz- 
■ălet" faimosa serie de articole despre poli
tica naționalistă maghiară. De astă-dată 
Banffy vorbesce despre esecutarea legii 
privitfire la maghiarisarea numelor locali
tăților. Acoentuâză, că în interesul conso
lidării națiunei maghiare, trebue să se 
ăupte cu .arme mai eficace, decât pănă 

acum. Ar fi necesar, ca legile să fie apli
cate cu deplină rigfire.

Gratulație. Suntem rugați a da loc 
între soirile dilei următbrelor rânduri: 
„Gratulez d-lui Vasilie Goldiș din Arad 
pentru articolul d-sale „Păgânii“ publicat 
în „Trib. Pop." din Arad n-rul 214 de la 
2 Decemvrie a. c. în care c^ice, că „să-i 
bată Dumnedeu" pe păgâni, pe ucigașii 
(onfirei) altora" etc. etc. Și mai ales îi 
gratulez pentru-că a publicat acest arti
col în numita ffiie, căci sper cum că re
dactorul ei și întreg corpul ei redacțional 
îl va fi cetit și se vor însufleți de cele 
ce le scrie d-l Goldiș. In deosebi ași re
comanda cetirea numitului articol acelui 
domn, care în același număr al „Tribunei 
Pop." a scris prima „noutate" cu data 
Arad 1 Decern. 1902, care, cu privire la 
„găzduirea din Timișfira" a d-lui Măglăș, 
este o minciună infamă, ne cum se se 
potă „constata". — Un cetitor din Timi- 
șora al „Trib. Pop.“

Miresă arsă. „M. P.“ din Clușiti 
scrie: Duminecă și-a serbat cununia can
didatul de preot Silviu Vlad cu d-șfira 
Sidonia Brăteanu în biserica gr. cat. din 
Tohat. Era de față public număros, er nunii 
și surorile de miresă țineau făclii aprinse în 
mână. Preotul săvîrșia tocmai cununia, 
când haina ușfiră a miresei s’a aprins din 
făclia unei domnișore. Flăcările au cuprins 
într’o clipă întrega haină. Domnișorele nu 
scieau ce se facă în spaima cea mare și 
căutând se stingă flăcările, li-s’au aprins 
și hainele lor. Mirele a avut atâta pre- 
sență, de a rupe o parte a hainelor, der 
cele mai căldurfise de desupt nu le-a pu
tut rupe. In tumultul ce s’a produs, cine
va a alergat după apă, cu care s’a stins 
flăcările ce cuprinseseră hainele domnișfi- 
relor Ella Pop și Olga Radu, car! au su
ferit arsuri grave. Miresă a murit în urma 
gravelor răni încă în nfiptea aceea. — Nu 
seim, care Tohat se fie acesta, deore-ce 
în Transilvania sunt trei localități cu nu
mele unguresc de Tohat: românesce Tauri 
(Năsăud), Tohat (Selagiu) și Tău (Blașifi).

Societatea de lectură a tinerimii uni
versitare din Budapesta „Petru Maior*  
învită la serata festivă, ce o va arangia în 
memoria marelui metropolit Andreii! ba
ron de Șaguna la 13 Decemvrie st. n. 
1902, în sala cea mare a hotelului „Ar- 
chiducele Ștefan" (Isvân foherczeg szăl- 
loda V., Akademia-utcza 1 sz.) începutul 
precis la 8 ore sera. După esecutarea pro
gramei cină comună â la carte. Ofertele 
benevole în favorul societății se primesc 
cu mulțumită și se vor publica.

Programul: 1) Cântec de jertfă, de
Beethowen, esecutat de corul societății, 
cu acompaniament de harmoniu. 2) Șa
guna ca scriitor, disertație de loan Lupaș, 
stud. phil. 3) Fantasie din Faust, de Alard, 
solo de violină, esecutat de Leo Bohățel, 
stud, techn., acompaniat la piano de Au
rel lorga, stud. med. 4. Cosi fan Tutte, 
ouvertură de Mozart, esecutată de orches
tra societății. 5) Ceva despre noi, confe
rință de Dionisie Stoica, stud. phil. 6) In 
zadar, de G. Dima, esecutat de corul so
cietății. 7) Rosa Orientului, vals de Iva- 
novici, esecutat de orchestra societății.

Afacerea de imunitate a deputa
tului Carol Lurtz va veni în desbaterea- 
comisiunei de imunitate în ședința de Ia 
10 Decemvrie.

Procesul lui Hermann Schroff. In 
afacerea procesului de pressă intentat fos
tului redactor de la „Kronstădter ZeitungȚ 
judecătorul de instrucție Kollo din Târ- 
gu-Mureșului, a încheiat cercetarea. Pro
curorul conte N. Lazar a înaintat actul 
de acusare, în care cere deținerea mai 
departe a lui Schroff și ridică în contra 
lui acusă pentru cinci articole, în cari ar 
fi agitat contra națiunei maghiare și pen
tru done articole în cari a lăudat fapte 
punibile. Cere în fine, ca pertractarea fi
nală să se țină cât mai curând.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire seu stomacul , nu funcționeiă re
gulat ceea ce causeză constipație, durere de cap, 
lipsă do ape'it sâu alte bdle, pot conta la vindecare 

sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlite aîe 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se p^t căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9 In farmaciile din 
provinciă să se ceră preparatul A. Moli provădut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Executarea lui Friedrich.
Asupra ultimelor ore ale lui Fried

rich și a esecutării lui, care s’a săvîrșit la 
4 Decemvrie, se scrie din Clușiu:

In ajunul executării asasinul a pri
mit visita amantei sale, Frida Horr, oare 
a venit cu copilul său în etate de opt 
luni se vadă pentru ultima oră pe acela, 
care a nenorocit’o și pe ea împreună cu 
nevinovatul copilaș, și și pe sine însuși. 
Friedrich se uita plângând la copil și 
elicea: încă nu cunosc! pe tatăl tău, der 
vei auji de vestea lui își îl vei blăstăma, 
că a adus rușine mamei tale și ție.

Călăul Bali Mihaly a ridicat furcile 
în ajunul esecutării.

Sera, după ce s’au dus visitatorii, 
condamnatul a rămas numai cu preotul 
Dr. Iosif Hirschler. Friedrich s’a purtat 
liniștit, a <Jis rugăciunile și a scris o scri- 
sore la soru-sa în Alba-regală. Pe la firele 
3 dim. însă l’au apucat nisce fior! și a 
început să țipe spunând, că i-e frică de 
spânzurătfire. Preotul d’abia l’a putut li
niști. Pe la orele 5 s’a spovedit și cumi
necat.

Dimineța la firele 6 a venit în curtea 
tribunalului o companie a reg. 51, care a 
format cordon în jurul furcilor. In fața 
furcilor s’a aședat o masă pentru jude
cători.

Condamnatul a fost adus la locul de 
pierdare spriginit de brațul preotului. In 
mân! avea o cruce, pe care o strîngea 
convulsiv. Când a eșit din temniță a dis:

— O, Dfimne, Atotputernice și mi
lostive, fie-ț! milă de mine!

Procurorul Csipkfis Kăroly i-a adresat 
cuvintele :

—Pregătesce-te la morte cum se cade 
unui creștin credincios și păcătos pocăit, 
având încredere neclintită în Dumnezeu.

Apoi s’au cetit sentința și răspunsul 
de la Maiestatea Sa asupra petiției de 
grațiare.

Condamnatul nu mai asculta, ci să
ruta mereu crucea dicând cătră preot: 
Ce mă tot țin aici, de nu sfârșesc odată 
cu mine ?

Procurorul a dis apoi:
— Friedrich 1 De la justiția pămân- 

tfină ți-ai luat răsplata. De acum vei da 
semă înaintea lui Dumnedeu.

Și întorcându-se cătră călău:
— Călăule Bali Mihaly! îți predau 

pe acest condamnat la mfirte. Fă-țî da
toria.

Călăul cu cele două ajutore ale sale 
l’au apucat și ridicândul pe o scară cu 2 
trepte, i-au pus ștrengul în gât. Preotul 
i-a întins încă odată crucea, pe care a 
sărutat’o. Călăul stătea sus pe scară și îi 
acoperia ochii cu manile, apoi i-a acoperit 
fața cu o năframă albă.

Medicii peste câteva minute au con
statat mortea.

Preotul a îngenunchiat lângă spân- 
zurătore și a rostit o rugăciune. Căpitanul 
companiei a dat comanda: „La rugăciune" 
,șî curtea tribunalului a început a se goli.

Treideci de minute a stat corpul lui 
Friedrich șpândurat, apoi a fost luat jos, 
fir medicii Kenyeres și Kerekes i-au făcut 
autopsia.

înmormântarea s’a făcut la orele 2. 
Din partea familiei nu era de față decât 
frate-seu mai mare și soția acestuia.

Scrisorile prințului Mirko.
La curtea din Cettinje domnesce ac

tualmente mare agitație din causa unei 
afaceri, în care este încurcat fiul al doi
lea al principelui Nichita.

Prințul Mirko s’a însurat înainte de 
asta cu vr’un an cu Natalia, fiica colone
lului . sârbesc Constantinovic!. Căsătoria 
acesta a fost favorisată de Nichita, . de 
ore-ce Constantinovic! fiind înrudit cu di
nastia, în cas, când regele Alexandru n’ar 

ave urmași, ginerile lui Constantinovic! 
ar pute deveni regele Serbiei, mai ales 
fiind-că Nichita se bucură atât de pro
tecția Rusiei, cât și de cea a Italiei. Pla
nului acestuia însă s’au ivit în cale acum 
mari pedeci.

înainte de asta cu vr’o doi ani, pe 
când prințul Mirko era încă necăsătorit, 
la teatrul curții din Muntenegru dedea 
representațiun! o trupă sârbâscă din Un
garia de sud. Prințul Mirko se amoresâ 
de o actriță, și întreținu cu ea o cores
pondență îndelungată. In scrisorile sale 
— vr’o 150 la număr — prințul trata nu 
numai de amor, ci și de lucruri politice.

Se înțelege, că după ce se făcîi că
sătoria cu d-șfira Constantinovic!, prințul 
renunță la relațiile sale de amor, der nu 
s’a gândit la aceea, să-și ceră scrisorile 
înapoi. Mai târdiu însă a trimis pe căpi
tanul Novacovicî la prietina sa de odini- 
oră, cu misiunea de a reclama scrisorile 
Actrița a înapoiat cele 150 de scrisori 
fără nici o împotrivire și lucrurile ar fi 
fost aplanate, dâcă căpitanul Novacovici 
nu s’ar fi gândit altfel. Căpitanul, care 
mai nainte fusese în armata sârbâscă, de 
unde a eșit din causa unor neplăceri, ce 
le avuse, a socotit, că prin numitele scri
sori își va pută crea erăși o posiție bună 
în Serbia. EI a copiat deci scrisorile pen- 
tru-ca să le utiliseze spre scopurile sale 
Din causa acestor scrisori domnesce așa- 
der agitație la curtea din Cettinje.

NECROLOG. Infrânți de durere, aduc 
subscrișii la cunoscința consângenilor, prie
tinilor și a cunoscuților, că blânda și ne
uitata soție, mamă și bună, Anastasia 
Moldovan născută Petco, a încetat adi di- 
vieță într’al 62-lea an al etății și al 42-lea 
al fericitei sale căsătorii. Rămășițele pă
mântesc! se vor aședa spre vecinica odihnă 
Vineri în 5 Decemvrie st. nou d. a. la 2 
ore în cimiteriul bisericei gr. or. din Băița. 
Dormi în pace!

Băița (1. Deva) 3 Decemvrie 1902 
st. n. George Moldovan ca soț. Dr. Silviu 
Moldovan, Demetriu Moldovan, Valeria 
Moldovan măr. Dr. Cornel Moldovan, Ana- 
stasiu Moldovan, Marcel L. Moldovan ca 
fii și fiică, Dr. Cornel Moldovan ca ginere 
Ana, Eugenia și Maria Moldovan, ca nepfite.

ULTIME SC1RI.
Sibiiu, 5 Decemvrie n. (Telegr. 

part.) Dr. loan Rațiu a reposat astă 
nopte subit.

Viena, 4 Decemvrie. Din causa 
timpului neplăcut, Majestatea Sa mo- 
narchul sufere ărășl de dureri reu
matice. Starea sănătății monarchu- 
lui nu-i va permite se vină în curend 
din Schonbrunn la Viena. In cercu
rile curții se vorbesce, că medicii 
au sfătuit pe Maj. Sa se petrăcă ârna 
acesta în Cannes.

Literatură.
Librăria Socec din Craiova va sefite 

în. curând celebrul român al lui Lermon
tov Un erou al timpului nostru, traducere 
de B. Marian. Un exemplar pe hârtie ve
lină va costa 2 lei. Se trimite înșe pentru 
1-50 persfinelor cari vor înainta de p’ac’um 
acestă sumă d-lui B. Marian, fund. Vânători 
7, Bucuresci.

A apărut „Almanachul“ societății 
„Petru Maior*  Budapesta 1901 cu un con
ținut bog^t și ilustrat. Format 8° ou 144 
oagini. Irețul 4 corone. Se află de vând»10 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.
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Călindarul Plugarului.
A apărut și se p6te procura de Ia 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „C.ă- 
lindarul Plugariului“. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, târ
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm44). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din lume44 (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următdrele articole: 
„Dușmanii economiei14 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor44 de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele44 de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor44, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe1*,  apoi 
„Diverse14 și în fine „Anecdote și Glume44.

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Cursul la bursa din Viena, -
Din 4 Decemvre n. 1902.

Renta ung. de aur 4%................... 120.35
Renta .de corone ung. 4% • • • 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/20/0 • 90.65
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 97.85
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 200 —
Bonuri rurale croate-slavone . . . 156.75
Impr. ung. cu premii......................101.20
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.—
Renta de argint austr..........................120.60
Renta de hârtie austr......................... 100.45
Renta de aur austr............................ 92 05
LosurI din I860, . ......................... 151.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.57
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 702.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 669.—
Napoleondori...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . . .117.0272
London vista..................................  239.40
Paris vista ....
Rente austr. 4°/0 de
Note italiene . .

corone • •

95.25
95.-

Cursul pieț ei Brașov,
Din 5 Decernvre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 a 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Lire turcescl „ 21.40 n 21.50
Ruble Rusescl „ 2.54 —,—
Mărci germane „ 117.25 n
Scris fonc.Albina 5°/0 101.- „ 1 02.—

Prafurile-Seidlitz aie iui Moli
Veritabile numai, deeă flăeare eutiă este proveijută eu marea de 

aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franxbranntwein și sare a lui
nnmni decă fiecare sticlă este-orovădută cu marca de scutire și cu Von iUIiU IlUIlIdl, plumbul lui A. Moli.

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

I
Săpun de copii a lui Moli.

Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul
tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru eopii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aDărare A. Moli.

i

s
Trimiterea nrimnipală prin

Farmaicistsal A.
c. și r. furnisor al curții imueriale Viena, Tuchlauben 9

Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursa poștală.
La deposite se se căra anumit preparatele provicțute cu iscălitura și marca 

apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter

și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &, Tartler. —#

hookxm»

de

Placarea și sosirea trenurilor h stat rag. aug. în Brașov.
Valalial din 1 Octob. st. n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8’13 min. sâra.
IV. Tr. acc. la orele 6-45 m. dimin.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6-55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m. 
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m. 
Dela Brașov la ZernescT (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt Ia ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8-50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m. 

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10'4 m. sera.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. Tr. accel. peste Olușitâ. la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 9'27 miu. sâra.

Dela BucurescT la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9-23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 miu. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ore 8.25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda ora 3'20)
II. Trenul de pers, la ora 153 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6’50 m. sâra

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1‘53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimcs).

â
4
4
4
4o

w 3 Tocmai de geaba nu I
der admirabil de ieftin, fără concurență se pot căpăta gilnic

Hose, <3r©x6fe și a., la firma subscrisă. 
BSmchete. CIlBlUlll se fac la comandă cu mult gust.
Becorațiunâ de salon, precum și decorațiunT la morți se 

fac cu plantele cele mai frumâse decorative.
Tot-odată se capetă cele mai diferite flori și pliante 

în giuvecT.
Cu distinsă, stimă

Thomas Pajomn & Fiu
grădinar «le artă și «ie coniei*citt.

Strada Galaweilier 14. Filiala din strada școlii de înnotat, 
(Seliwiminseliulgasse nr. 11, Grădina lui Lamberger).
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Arve^esi hirdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkOnyvi hatdsâg kOzhirre teszi, 

hogy a „Furnika41 fogarasi takarâkpânztâr vbgrehajtatonak Szâvu Petru 
Zevedeiu vâgrehajtâst szenvedp elleni 347 kor. — fii. tPkekoveteles es 
jârulekai irănti vâgrehajtâsi ugyăben a brassâi kir. torv.-szek (a fogarasi 
kir. jârbir6sâg) teriiletân levo, a felsb-szombatfalvi S8 sz. tljkvben Szâvu 
Petru Zevedeiu, Szâvu Petru Jiion 6s Szâvu Petru Moise nevăn âllo A f
244, 245,1,

246 hr9Z egâsz ingtlnra 363 kor. 5962 hrsz egâsz ingtlnra 11 kor.
245/1 99 77 31 71 6279 71 77 T5 21 17

2963 •n Ti 77 19 57 6507 71 71 71 07 71

2976 57 77 18 71 6522/1 57 71 77 19 W

2999, 3000, 1 n 9J 19 51 6548/2 77 57 08 71

3001 1 77 75 15 65b8 77 77 W 21 77

3087 77 77 15 77 6813 77 57 77 14 H

3483 n 1? 77 43 6913/2 5? 77 57 24 51

3508 r> 7? 71 40 77 7178, 7719 11 28 17

3773,3797 77 77 21 71 9213 hr 77 77 44 57

3777 W T? 18 T> 9224 71 55 51 03 77

3963 T) 77 77 19 5? 9282 r 7? 55 21 77

4043 tt 77 77 04 77 9475 n ff 71 05 77

4078/1 V 77 03 77 9485 n 51 71 04 1?

4419 n 77 17 02 57 9550 57 55 75 06 11

4554/2 n 77 77 06 71 9631/2 15 7? 17 04
5357 n J1 77 18 77 9672 55 W 77 03 1?

5444 w 77 77 06 77 9697 71 51 71 06 77

5447 77 71 03 77 10119/2 57 7? 55 11
5960 77 71 16 77 10124 77 57 77 08 1?

koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverâst elrendelte
âs bogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi Oeczember ho 24- 
dik napjăn deleliitt 9 orakor FelsO-Szombatfalvân megtartandâ nyilvânos 
ârverbsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lC°/0-ât 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, ki.jelblt ovadbkkâpes ertâkpapirban a kikiil 
dbtt kezshez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa ârtelm^ben a 
bâuatpenznek a birbsâgnâl elftleges elhelyezeserftl kiâllitott szabâlyszerii 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi Oktbber ho 4-ân napjân.
A kir. jărâsbirosăg, mint tlknyvi hatosâg.

Schupiter, 
765.1—1 kir. albiro.

La Magazinul de haine
BELA ASCHER

‘V
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(7G9,i—io) Brașov, Strada Forțai nr. 11.

= se ioote cuzmpeia:
1 Costum de iâmă cu..........................
1 palton de ârnă negru seu vânăt cu.
1 palton scurt de ârnă..........................
1 Saco de patinat pentru copii . . .
1 Costum pentru copii dela 3—9 ani .
1 Pantalon de ârnă...............................
1 Halat....................................................

18
20
17
10
6
5

17

cor.

»

»

„Gazeta Transilvaniei“ la librăria Nic. I. Ciurcu și 
cu numerul ă 10 fii. se vinde la Eremias Nepoții.

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


