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ANUL LXV.

„gazeta» iese în Metre 1)1. 
itenamsntotsntin Aasxro-UugaTia: 
Pc un an 24 oor., pe luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Pratrn Româiia si itrsiuâiate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr-, pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franoi.
Se prennmeră la toto ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectorL

Ataainsmnl centru Btașo
Administrattunea. Piața irftie. 

Târgul Inului Nr. 30, orația 
L: Pe un an 20-cuar.. pe șdse 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oor, 
Cu dusul în casă : Po nr. an 
24 nor., pe 6 luni 12 0., po. trei 
luni 6 oorons. — Un onomplnr 
10 bani. — Atât abcnamentale 
cât și inserțiuniU aunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Joi 28 i^oemvrie (11 Decemvrie). 1902.

Campania partidului koșuthist
(a.) Guvernul lui Szell a crecjut 

că a găsit un paliativ escelent pen
tru rănile de cari partidul koșut
hist cjice că sufere țâra pe urma 
legăturilor comune, ce le are cu 
Austria, — în rigorea estremă, ce o 
aplică prin organele sale în potriva 
,,agitatorilor" naționaliști.

N’au fost suficiente înse jertfele 
aduse atât din inițiativa proprie, cât 
și la stăruința șoviniștilor din stânga 
estremă molochului nesățios al șo
vinismului, care cerea din ce în ce 
mai multe holocauste pentru „sal
varea" patriei de un pericol ima
ginar.

—Admițând, că ne-ai plătit polița 
ce ni-o datoriai în cestiunea națio
nalităților pănă la ultimul dinar, ad
mițând, că în cestiunea acâsta te-ai 
identificat cu desevîrșire cu noi, to- 
tu-și ne ești dator încă cu alte po
lițe, după cari ni ai dat ce e drept 
ce-va procente, dâr acum cerem se 
ni-le achiți total.

Cam așa va fi mergând cuge
tarea în creerii koșuthiștilor, când se 
sufulcă din nou la luptă în potriva 
guvernului.

— Și decă nu plătesc!, căci nu 
poți se plătesc!. noi te vom esecuta. 
Așa resonâză ei mai departe.

Care este mijlocul, prin care par
tidul koșuthist crede, că va putâ forța 
încassarea poliței, pe care e de pă
rere, că este în drept a o cere de la 
guvern ?

— Vom convoca meetingurî po
porale, vom protesta contra infamei 
tendințe a guvernului, cu care caută 
a despoia pe sărmana națiune ma
ghiară de ultimele sale drepturi. Na
țiunea veghieză și nu va renunța așa 
ușor la drepturile sale câștigate cu 
atâtea sacrificii. S’a sculat poporul, 
ca să protesteze contra acestei poli
tice infame și frivole. Poporul se pre- 

gătesce a duce o luptă crâncenă con
tra tendințelor mișelesci și violente, 
a căror realisare, decă va trebui, o 
va împedeca chiar și cu atmele.

Așa scrie din cuvânt în cuvânt 
organul lui Kossuth Ferencz în nu
mărul său de la 8 Decemvrie.

Ce s’a întâmplat? Cu ce se pote 
motiva limbagiul atât de agresiv al 
koșuthiștilor?

Acâsta o aflăm din moțiunile 
ce s’au presentat la diferitele mee- 
tinguri, ce s’au ținut Dumineca tre
cută sub auspiciile koșutiștilor în di
feritele orașe.

Luăm de esemplu meetingul, 
ce s’a ținut în orașul odinidră al 
Cumanilor, Mezb-tur, la care au luat 
parte, alăturea cu deputatul local, 
cei mai neastâmpăraț! membri ai 
partidului.

Pe lângă vechiul gravamen al 
teritorului vamal comun, s’a des- 
bătut și proiectul referitor la urcarea 
listei civile și la urcarea contingen
tului de recruți.

Oratorii, car! au luat cuvântul 
la acest meeting, au zugrăvit în 
culori negre situația economică a 
țării și au susținut, că panacea tu
turor miseriilor de car! sufere țâra, 
ar fi independența Ungariei în ceea 
ce privesce teritoriul vamal. Au 
vorbit și de emigrări și unul din 
orator! spunea, că înainte de trei
zeci de ani nu numai că nu emi
grau din Ungaria, dâr imigrau din 
alte țeri și se așeZau aici.

Tot așa de vehement, cum au 
vorbit pentru necesitatea indepen
denței economice a 'Ungariei, au 
protestat și contra proiectelor de 
legi referitore la urcarea listei civile 
și al contingentului de recruți.

Un singur lucru au uitat însă 
onorații deputați a constata, când 
au discutat miseria economică și 
cestiunea emigrărilor. Au uitat a 
constata, că nu numai înainte de 30 

de ani imigrau în Ungaria elemente 
străine, ci că și astăZ! imigrâzădes
tui părăsiți în Ungaria și ocupă pă
mânturile părăsite de locuitorii băș
tinași, cari au fost nevoiți a-ș! pă
răsi țâra.

Despre aceștia, vrednicii „păzi
tori ai drepturilor națiune?1 n’au 
găsit de cuviință să spună un sin
gur cuvânt, fiind-că atunci ar fi tre
buit să arate adevăratul isvor al 
miseriei economice, âr în atmosfera 
de sofisme, în care se învârte poli
tica koșuthiștilor — nu e scris în 
program, să fie lămurit poporul asu
pra adevărului.

Miniștri maghiar! in Viena. Din 
Viena se anunță: Ministrul president Co- 
loman Szell a sosit Luni diminâța aici și 
a petrecut diua de Luni în Viena. Călă
toria ministrului president stă în legătură 
cu situația politicei vamale. La 2 âre după 
amiadi Szell a fost primit de Maj. Sa în 
Schdnbrunn într’o audiență de l’/2 bre. 
înainte de audiență însă Szell a primit 
visita ministrului president Koerber, cu 
care a conferit timp mai îndelungat. Re
întors din Schdnbrunn, Szell a conferit cu 
ministrul de esterne Goluchowski. Tot la 
Viena a sosit și ministrul Fejervary, care 
deja Duminecă a fost primit în audiență 
de Maj. Sa.

Ligă în contra naționalităților. 
Ungurii originari din Ungaria-de-nord do- 
miciliați în Budapesta au ținut Duminecă 
o conferență, în care să se discute măsu
rile, cear fi de luat pentru suprimarea ori
cărei mișcări naționaliste în sînul Slovacilor. 
Adunarea a fost presidată de inspectorul 
școlar din Liptoszentmiklos Berecz Tozsef. 
In Berecz a ținut un discurs înflăcărat 
contra „panslavismului". Dr. Csanyi a fă
cut propunerea, ca nu numai în contra 
„panslavismului", ci în contra tuturor na
ționalităților se se formeze o ligă. Aduna
rea a primit propunerea, ca liga ce se va 
forma, să-și desfășure activitatea numai 

în Ungaria-de-Nord. S’a ales un comitet 
esecutiv de 15 membrii.

Ordinul de di al Țarului. Țarul 
Nicolae al Rusiei a dat din Livadia, 20 
Noemvrie n., un ordin de di cătră armată 
și marină. Cu 25 am înainte, — dice or
dinul — la 11 Decemvrie a căcjut Plevna 
și cu acesta s’a deschis drum trupelor 
năstre pentru înaintarea victoriâsă. In 
acesta di memorabilă, conform obiceiului 
tradițional, dorim a ne ruga lui Dumnedeu 
pentru odihna sufletâscă a neuitatului Țar 
Alesandru II și a Țarului Alesandru III. 
Și mai dorim a împărtăși de stima nâstră 
memoria tuturor acelora, cari au cădut pe 
câmpul de luptă. „Decă din voința nepă- 
trunsă a Provedinței ar mai veni asupra 
patriei nostre timpul încercărilor, sunt 
convins, că gloriosa mea armată și ma
rina mea viteză de resboiiî, cari îmi sunt 
atât de scumpe, îșl vor împlini cu glorie 
datoria față de tron și patrie".

Programul guvernului sârbesc. 
Noul guvern sârbesc șl-a publicat progra
mul. Promite, că în politica esternă va 
nisui, ca în interesul bine priceput al po
porului să mențină bune relații cu marile 
puteri; va consolida mai ales bunele ra
porturi cu Austro-Ungaria, de care o legă 
pe Serbia mari și însămnate interese de 
vecinătate. Noul guvern va îngriji înainte 
de tote, ca să susțină ordinea în țâră și 
se va îngriji de siguranța personei și ave- 
rei cetățenilor. Funcționari inactivi și ne- 
consciențioși nu va suferi. Guvernul va 
face pregătirile necesare pentru-ca pe cale 
normală să revisuescă constituția. Va da 
o mare importanță regularii afacerilor fi
nanciare. Prin economii în tâte ramifica
țiile administrației de stat, va nisui să 
scadă cheltnelile statului, și se va îngriji 
serios, ca Serbia să răspundă și de acum 
înainte obligamentelor sale. Va pune o 
deosebită solicitudine pentru scutirea și 
întărirea armatei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
.................................................................................................    imiuuuimiiii

Conferința d-lui Dr. G. Popovici.
Etă, în resumat, conferința ținută 

deunădi de d-1 Dr. G. Popovici la Ateneul 
din Bucuresci':

Slavii sunt instrumentul prin care 
Austria speră a transforma Bucovina din 
o provincie cu închipuite porniri centri
fugale în o țâră cu o statornică gravita- 
țiune spre Viena. De aceea slavisarea Bu
covinei e înscrisă în programul Austriei. 
Der nu este acesta singurul interes pen
tru care Viena întră în voile Rutenilor. 
Austria are un plan aventuros. întocmind 
în Bucovina — (în Galiția o împiedică 
resistența polonă) — un ademenitor pa
radis rutean, ea intenționeză a crea în 
populația connațională din Rusia de sud 
o intensivă mișcare austrofilă și a apropia 
inimele căzăcescl de tronul generos al 
Habsburgilor. Ca un beduin rătăcit în pus
tie, guvernul Austriei e robit de farmecul 
seducător al acestei fata morgana. Austria 
a lucrat cu ardorea unui comitet pansla- 
vist pentru slavisarea Bucovinei.

Der în politică, ca pretutindenea, 
profitul recoltei nu-1 are în tot-dâuna se
mănătorul. E o enormă greșâlă a crede, 
că din sugrumarea elementului român și 
din slavisarea Bucovinei, se va nasce no
rocul întinerit al Austriei. Nu. Din mor
mântul nostru nu va răsări pentru Aus
tria nimic, decât vifor, calamități și ca
tastrofe.

Slavii, odată stăpâni pe situație în 
Bucovina, în curând vor da jos masca 
ipocrită. Viâța lor națională va pulsa 
energic în idealurile slave, vor înfierbânta 
sufletul tinerimei lor. Atunci se va apro
pia de ei ispita moscovită. Imposibil să 
nu se trezâscă în inima acestui popor 
amintirea vechei sale origini rusesc! și 
dorința fierbinte de a participa la splen- 
dorea amețitore a uriașului nord.

Agitațiunei rusesc! îi va eși în cale 
un aliat prețios. Acesta va fi biserica or
todoxă din Bucovina, pe care guvernul 
austriac în neînțelâsa sa miopie de mult o 
prepară pentru acest rol, făcend cele mai 
mari opintiri pentru slavisarea ei. Cât 
timp acâstă biserică rămâne românâscă, 
conform structure! sale istorice, comunita
tea confesională cu biserica moscovită nu 
presintă nici un pericol serios, fiind contra 

balansată de un bine pronunțat antago
nism național.

Românii de pretutindeni sunt de 
mult deprinși a nu uita pentru blana de 
miel a ortodoxiei colții lupului rusesc.

Dâr biserica Bucovinei devine cu 
totul alta, îndată-ce ea capătă un colorit 
slav. Slavă și ortodoxă, inima ei va bate 
rusesce.

Din blândele cuvinte ale învățăturei 
lui Christos vor isbucni flăcările evange- 
liei țarismului. A slavisa biserica Buco
vinei însâmnă a instala în ea un departa
ment secret al Sf. Sinod din Petersburg. 
A slavisa biserica Bucovinei, este a abona 
de pe acum un Te-deum solemn în ca
tedrala din Cernăuți pentru diua trium
fului rusesc.

E stranie îndărătnicia sinucigașă cu 
care guvernul austriac pănă în timpurile 
cele mai recente a promovat acest proces 
de slavisare. El făcea impresia unui tra- 
pist, care dilnic îșl sapă mormântul pro
priu. Un diplomat rusesc a fixat acâstă 
tragicomică salahorie prin următârea vorbă 
arogantă, dâr justă: „In Galiția cheltuim 
enorm pentru causa nostră; dâr în Buco
vina nu mai trimetem nici o copeică; 

Austria are gentileța de a pregăti terenul 
gratuit".

Și mai miraculos însă este, cum cer
curile catolice, cari de alt-fel sunt atât 
de sensibile, n’au observat timp atât de 
îndelungat primejdia, ce amenință catoli
cismul în Austria de Ost.

Galiția și Ungaria rutână, astătji stă
pânite de catolicism, au fost vechi dome
nii ale ortodoxismului. Biserica bucovi
neană, vecina lor, cât timp e cârmuită în 
spirit românesc, nu se gândesce laun răs- 
boiti revendicativ. Ea nu pote ambiționa 
o biruință în urma căreia ar întră în o 
crisă națională prin adaosul mare, ce a- 
ceste teritorii vor aduce elementului slav. 
Dâr odată slavisată, ea nu va păstra ati
tudine inofensivă pe care o are adi. 
Odată slavisată, ea va deveni fatalmente 
agresivă, și va trebui să ia misiunea de 
a recâștiga ortodoxismului, perdutele te- 
rene.

Sfântul părinte de la Roma are tâtă 
causa de-a rosti în secretul inimei sale 
din când în când o rugă pentru românis
mul bisericei bucovinene.

Acesta este profitul inevitabil, pe 
care-1 va trage Austria din slavisarea 
Bucovinei. Gropa ce e săpată pentru noi,
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Am amintit eri, că și Senatul român 
a hotărît în ședința sa de Luni se trimetă 
prin președintele său o depeșă ':de condo- 
lență familiei Rațiu. Eată textul acestei 
depeșe:

Dfimnei Emilia Dr. Rațiu
S i b i i u. 

Bucuresci, 8 Dec. o.

Senatul aflând de încetarea din vi- 
âță a ilustrului nostru soț, mult regretatul 
Dr. Rațiu, m'a autorisat de a ve trans
mite în numele seu condolențele sale pen
tru durerosa perdere ce a-ți încercat. Im- 
plinindu-mi. domnă, acăsta tristă datorie, 
ve rog tot de odată se primiți simțămintele 
mele de aăenci regrete.

Președintele senatului: 
P. S. Aurelian.

*
In biserica gr. cat. din Sibiiu s’a ce

lebrat eri, Marți, pentru odihna sufletului 
răposatului Dr. Rațiu un parastas de că- 
țră administratorul protopopesc Nicolau 
Togan și preotul Arsenie Bunea.

Duminecă în diua înmormântării s’a 
celebrat în Turda un parastas de cătră 
preoții Artemie Codarcea și loan Nicfira 
fiind de față toți Românii din Turda, in
teligență și popor.

S’au ținut asemenea parastase în 
Veștem și în Feneșul săsesc.

*
Duminecă s’a ținut în Bucuresci la 

biserica Albă din Calea Victoriei un pa
rastas pentru odihna sufletului lui loan 
Rațiu.

Acest parastas fu organisat de Liga 
culturală a tuturor Românilor. S’a început 
la firele 10 a. m. și a fost oficiat de cei 
trei preoți ai bisericei. La acestă ceremo
nie au asistat între alții d-1 Petre Grădiș- 
teanu, președintele, Gheorghe Popovici, 
vice-președintele Ligei, generalul Bala- 
ban etc.

*
Intre depeșile cele multe de condo- 

lență, adresate familiei Rațiu, „Tribuna14 
mai înregistreză și pe acele ale d lui Eu- 
doxiu Hurmuzachi și ale „Junimei" din 
Cernăuți, apoi depeșa „României June* 
din Viena, aceea a reuniunei transilvănene 
„Frăția1* din Bucuresci, semnată de Ign. 
Mircea, a comitetului studențimei macedo 
române, a lui Heliade-Rădulescu, Weigand 
și Scurtu din Lipsoa, a țăranilor din Blașiti, 
a Românilor din Oravița etc.

*

e mai periculfisă pentru groparul însuși. 
Lovind în elementul român din Bucovina, 
Austria lovesce mortal în interesele sale 
proprii.

Etnicesce Bucovina nu pote fi, decât 
românescă seu slavă.

Austria nu pote eși din acestă di
lemă; ea trebue să alegă între aceste 
două eventualități. Am vădut prăpastia 
la care o mână curentul slav. Bucovina 
slavisată nu mai e a Austriei, ea este a 
Rusiei. Cumpăna intereselor supreme ale 
Austriei nu înclină deci spre Slavi, ea în
clină spre noi. Numai decă Bucovina îșî 
păstreză caracterul său preponderent ro
mânesc, Austria pote ține piept demago
giei panslaviste.

Nu se pfite un aliat mai natural al 
Austriei, decât Românismul.

Dfir Viena a fost în cestiunea Bu
covinei pururea de o miopie neînțelfisă. 
Timpul din urmă însă îmi pare a fi pro
dus ore-și cari miracule pe terenul ocu- 
listicei internaționale. In Bucovina s’a 
schimbat scenăria politică. Slavii par a 
pierde influența lor atât de puțin meritată 
și biciul administrativ nu mai cade atât 
de văgăitor asupra Românilor. Sunt aceste 
semnele unei durabile îmbunătățiri? A 
înțeles în fine Austria, că e paradoxal

Am amintit, că tinerimea română din | 
Brașov și-a esprimat condolențele pentru I 
decedarea regretatului Dr. I. Rațiu prin 
o telegramă adresată Dfimnei Rațiu.. Te
legrama tinerimei are următorul conținut:

Tinerimea română din Brașov, adenc 
emoționată de perderea, ce V'a ajuns prin 
neașteptata trecere din viață a ilustrului 
D-vosir6 soț. pierdere, pe care o simt cu 
jale toți Românii, Ve adreseza respectuo- 
sele sale candolențe.

In numele tinerimei:
(ss) Dr. Eugen Mețianu, Mihaiu Po- 
povici. Anton Pușcariu, I. Pricu, Dr. 
Dionisie Roman, Augustin Paul.

SOIRILE D1LE1.x

— 27 Noemvrie v

Liga, personă morală și juridică. 
Președintele Ligei culturale având onfirea 
a fi primit în audiență de M. S. Regele 
Carol, a espus Suveranului necesitatea ce 
esistă pentru Ligă, ca să fie recunoscută 
ca persfină morală și iuridică și a solici
tat sprijinul Maiestății Sale în acfistă pri
vință.

Conferența publică pentru masa 
studenților români din Brașov, pe care 
o va ține Duminecă în 1/14 Decemvrie a. 
c. dfimna Maria B. Baiulescu în sala fes
tivă a gimnasiului român din loc, va tracta 
următfirea temă: „Studii din lirica fran- 
cesă: Victor Hugo, Leconte de Lisle și Jose 
Maria de Heredia11. Conferența se va în
cepe la orele 5 p. m. Prețuri fixe de in
trare: locul I. cor. 1.40-, locul II. cor. 1; 
locul III. 60 bani. — Bilet de studenți pe 
balcon 20 bani. Biletele se vor libera 
săra la cassă. Sperăm că publicul nostru 
va asista în număr mare la acestă fru- 
mosă și filantropică distracțiune spirituală.

Adunare de alegetori în Brașov. 
Duminecă s’a ținut în sala de la hotel 
„Orient14 o adunare de alegători maghiari 
convocată de comitetul esec. load. Aduna
rea a fost deschisă de I. Moor, presiden
ts comitetului. El a arătat activitatea, ce 
a desfășurat’o comitetul în interesul Ma
ghiarilor din Brașov. S’a cetit apoi rapor
tul comitetului asupra activității din anul 
espirat. I-s’a votat mulțămită. La urmă s’a 
ales prin aclamare noul comitet compus din 
70 membrii.

Mulțămită publică. Fiind devastată 
comuna nostră Bichigiu, comitatul Bistriță 
Năseud în 3 August a. c. prin o tempes- 
tate cu ghiață, care ne-a nimicit întrega 
recoltă, la apelul nostru din 26 a acelei 
luni, singurul care a binevoit a ne întinde 
mână de ajutor a fost Prea On. domn 

să încurajeze slavismul în casa sa proprie 
când ai luat la tripla alianță o poliță de 
asigurare în contra primejdie de la nord?

Să așteptăm răspunsul faptelor. El 
trebue să intereseze enorm opinia pu
blică în România. Slavisarea Bucovinei nu 
este o cestiune indiferentă pentru noi 
Ea nu este un incident interes si fami
liar al Austriei, un .episod istoric, ce nu 
atinge sfera de interes a României. Esistă 
un moment suprem important, care ne dă 
dreptul și ne impune datoria de a ne 
preocupa serios de acestă problemă. Căci 
decă a cădut românismul în Bucovina, se 
va apropia și de noi, cu un pas mai mult, 
pericolul slavismului și va bate sinustru 
la porțile României. Dec! nu pentru că 
Bucovina a fost odată a nfistră, nu pen- 
tru-că în pământul ei sfânt dorm mor
mintele gloriei din trecut, ci dintr’un lo
gic raționament politic, care nu pfite 
atinge întru nimic susceptibilitatea mo- 
narchiei vecine, progresul slavismului în 
Bucovina trebue să ne .’alarmeze. Corecți 
pănă în măduvă, și decă am rămâne surd! 
la strigătele de durere ale fraților, noi nu 
putem închide ochii în fața primejdiei, 
ea se apropie de firul vieții acestui Regat.

Pentru Rusia din contră nimic nu 
pote fi mai bine venit, decât o erarhie 

Dr. loan Pop ces. și reg. medic de stab 
superior, de present staționat în Brașov, 
născut în comuna nostră. Din dragoste 
cătră poporul din al cărui sîn a eșit, a 
binevoit a trimite în 4 Septemvrie 100 
corone, cari s’au împărțit celor păgubiți 
mai miserl, la 34 familii. Intru vecinica 
amintire a repausaților săi părinți Grego- 
riu și Maria cândva Popp, cari l’au născut 
și s’au îngrijit de buna lui crescere și a 
întregei lor familii, cu datul de 8 Septem
vrie a făcut o fundațiune de 300 corone 
la biserica gr. cat. de aici. In semn de 
dragoste față de șcfila din satul său natal, 
unde a primit primele cunoscințe de carte, 
a făcut cu datul de 31 Octomvrie în nu
mele seu și al soției sale o altă fundați
une de 100 corone pentru școla confes. gr. 
cat. de aici, din ale cărei interese să se 
dea în fie-care an premii, în cărți morale 
și instructive pruncilor școlari sărmani și 
diligenți cu ocasiunea esamenului de vară. 
Pentru tfite aceste ajutore în sumă de 
500 corone, venim și pe acăstă cale a-i 
aduce cele mai profunde mulțămite. D-ijeu 
să-i lungescă firul vieții spre fericirea fa
miliei sale și fala comunei din care a 
eșit și nici odată nu și-a uitat de ea! 
Bechigiu, în 3 Decemvrie 1902. In numele 
poporului ajutat, a senatului bisaricesc și 
scolastic: Damian Popp, preot local.

Comune none. Ministrul de interne 
a admis cererea, ca comuna Porumbacul 
superior se se despartă în două și să se 
formeze două comune: una va purta nu
mele de Porumbacul-vechiu, alta se va 
numi Pommbacul-nou.

Anuarul societății academice „Ju
nimea44. A apărut anuarul societății aca
demice române „Junimea44 din Cernăuți 
pentru an. XXIV administrativ. Socie
tatea numără 37 membrii onorari, 11 
membrii fundatori, 42 membrii sprijinitori, 
106 membrii emeritați și 91 membrii or
dinari. •—• Biblioteca societății are 2687 
opere în 3949 volume. In cabinetul de 
lectură se află 68 de diare și reviste ro
mânesc! și streine, trimise societății în 
cea mai mare parte gratuit. Societatea 
desvoltă activitate literară și are și o sec
ție musicală.

Societatea de lectură „Andreifi 
Șaguna44 învită la ședința publică ce se 
va ține Vineri, în 29 Noemvrie v. 1902, 
în memoria marelui archiereu Andreiil, în 
sala cea mare a „Seminariului Andreian41. 
începutul la 7 fire sera. Marinimfisele 
oferte în favorul societății se vor publica 
cu mulțămită în diare.

Program-, 1) „Imn religios14 de Aug. 
Bena. cl. c. III, esecutat de corul societă
ții. 2) „Cuvânt ocasional14 rostit de Vas. 
Șpan, cl. c. III. 3) „Dorul înstreinatului14 

bisericescă slavă la Cernăuți. Acesta va 
forma o escelentă avangardă intelectuală 
prin care va ocupa Rusia de-ocamdată 
tacit Bucovina, pănă ce armele lor vor 
veni să rostfiscă cuvântul lor ultim. Odată 
cucerită de ideia panslavistă, Bucovina va 
forma un minunat centru de agitație.

Propaganda va îmbrățișa de aici te
ritoriile rutene ale Galiției și Ungariei și 
va incendia tfită partea de ost a Austriei.

Astfel Rusia va fi găsit punctul ar- 
chimedic, de unde va pute întfirce după 
placul ei sortea Austriei. Ea își va fi des
chis o pfirtă largă și sigură pentru bata- 
lidnele moscovite în marșul lor spre Viena.

De aceea vom saluta fericiiul mo
ment, în care Austria va fi recunoscut 
primejdia comună, ce o amenință pe dânsa 
și pe noi în Bucovina. Der ori-care ar fi 
hotărîrea chestiei, mănunchiul de Români 
în Bucovina nu va înceta să susțină pro
gramul de muncă națională, cu puteri ti
tanice sporite de cea mai pură iubire de 
neam.

Er noi să deschidem pururea inimele 
nfistre dulcei Bucovine și să nu ne în
tristăm de vestmântul austriac al trupului 
său, cât timp în sufletul ei para româ- 
nâscă nu se stinge, ci se înflăcărâză mereu. 

de Flechtenmacher-Popovicî, esecutat de 
corul societății. 4) „Psichologia socială și 
etnologică44 disertațiune de Nic. Șoneriu 
cl. c. III. 5) „Rugămintea din urmă14, poe- 
sie de G. Coșbuc, declamată de Dumitru 
Grecian, cl. c. II. 6) „Mic Potpouriu ro
mânesc44, de I. Mureșianu, esecutat de 
orchestra societății.

D-1 conte S. de Cavvada, un tînăr 
grec de origine din Veneția, care a călă
torit aprfipe în tfite țările din Europa, ți
nând conferențe pentru scopuri filantro
pice, a sosit eri în Brașov, er adl ne-a 
visitat redacția arătându-ne mai multe 
aprecieri făcute de cjiarele grecesci și 
italiene asupra poesiilor d-sale. D-1 conte 
de Cavvada va trece de aici în România. 
Poesiile sale, scrise la adresa diferiților 
patrioțî francesf, italieni etc. le va publica 
în volum Intre aceste poesii se află una 
adresată regelui României, ca omagiu.

Societatea studenților români din 
Anvers, în ședința estra-ordinară de în
chidere din 20 Iunie a. c., a ales următo
rul comitet: președinte: Const. Teianu 
(Craiova), vicepreședinte: Stefan Mantea 
(Craiova), secretar: Ioan Garoitl (Brașov), 
casier: Alex. Nicef (Constanța).

Un mijloc vecliiu contra gutura
iului. Dr. Sternberg din Viena într’un 
articol publicat în „Zeitschrift fiir diăte- 
tische und physikalische Therapie14 des
crie un tratament recomandat încă la 
1841 de cătră Englesul Willians contra 
guturaiului. Metoda constă pe scurt în 
„uscarea guturaiului44. Wiliams avend 
odată guturaifl, timp de 24 fire n’a beut 
nici o picătură de apă seu alt lichid. Gu
turaiul a început să slăbescă. El continuă 
încă 24 de fire abstinența de lichide și a 
scăpat total de guturaid. Oeea-ce era însă 
și mai important, el a scăpat și de tuse, 
care de obiceiu se instala mai nainte în 
urma guturaiului. După-ce a încercat Wil
liams acestă cură la sine însuși, a început 
se o aplice și la pacienții săi. El ordonă 
ca hrană pâne seu altă mâncare consis
tentă de aluat cu puțin unt, vegetalii, 
pesce, carne albă și fructe uscate. Altă 
dată a schimbat dieta numai intru atâta, 
că a interdis gustarea de lichide. Decă 
te îmbraci călduros și te feresc! de răcelă, 
mișcarea în aer liber nu pote de cât să 
promoveze însănetoșarea, care se face în 
termin mediu de 48 fire. Adese-orl însă- 
nătoșarea s’a făcut și în 36 ore și numai 
în câteva cașuri grave a durat 3 dile. Dr. 
Sternberg a aplicat metoda acesta timp 
de mai mulți ani la familia sa, amicii și 
pacienții săi și în tot dăuna a obținut re- 
sultate bune. El recomandă a aplica chiar 
de la început abstinența de lichide, atunci 
dispare și setea, care de obiceiu este îm
preunată cu guturaiul. Ca dietă specială 
Sternberg recomandă dimineța o papară 
cu franzelă, la amiadi se omite numai 
supa. La amiadi se permite un pahar mio 
de apă seu vin roșu, er sera o lingură. 
Dieta pote se fie urmată și în cas de fri
guri, nu însă la inflamația cronică de ri
nichi.

Duel mortal. In Sabaria a fostdilele 
acestea un duel între Gheorghe Stieder 
și Geza Ernuszt. Glonțul lui Stieder l’a 
culcat pe Ernuszt la pământ. Stieder a 
fost arestat.

Transferările dela armata comună 
la honvedi. Pe diua de 31 Decemvrie 
1902 sunt transferați la honvedi între alții 
și următorii domni locotenenți înreservă: 
Andreii! Popa- de la reg. 2 de inf. la reg. 
23 de honvedi, Victor Forfotă de la 31 
la 21, Eugen Bănuț de la 31 la 14, Fr. 
Bardosy de la 81 la 1, Dr. Liviu Tămăș- 
danu de Ia 50 la 12, loan Bachișiu de la 
63 la 22, Aurel Stoica de la 63 la 23, 
Constantin Budiu de la 64 la 22, Victor 
Petri de la art. corpului XII la reg. 23 
de honvedi, cădeți în reservă: loan lva- 
novici de la 50 la 24, Dr. Octavian Po
pescu de la 51 la 22, Ioan Gheție de la 
51 la 3, Aurel Giurgiu recte Laureanu de 
la 62 la 21 și Vasile Vasilca de la 64 la 
23. — In fine părintele lacob Steflea ca
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pelan militar în reservă a fost trecut în 
registrele de evidență ale reg. 23 de hon- 
vedi.

Comercift cu fete. In Lisabona s’a 
descoperit dilele acestea o asociație de 
<5meni, cari se ocupau cu comerciul de 
fete en gros. Nenorocitele fete erau es- 
portate și vândute în America de sud, 
mai ales în Rio de Janeiro și Buenos 
Aires.

Exportul de ouă din Ungaria. Di- 
arul „Leipz. N. N.“ publică următorea in
teresantă scire: Exportul de ouă al Un
gariei ia dimensiuni din ce în ce mai mari 
Acesta se pdte atribui grijei deosebite ce 
o dă comerciului de oue ministrul de agri
cultură, care a înființat pănă acuma 200 
tovărășii pentru adunarea de ouă. Acestea 
se află mai ales în comitatele din sudul 
Ungariei. Câte-va cifre ne vor orienta 
asupra acestui export: In anul 1901 s’au 
•exportat 403,401 mm.învalore de 30630080 
corone. In Germania s’au exportat din 
Ungaria la 1897: 75.545 mm., la 1901: 
157.140 mm. In Austria s’au exportat 
210.249 mm. In Anglia 19.996. In Helvetia 
13.430. In Olanda 1473 mm. de oue.

Rectificare. In prim articolul nostru 
de erî nr. 260, colona 2, rândul 12 de 
jos în sus s’a strecurat o greșală de tipar 
dicendu-se „pun fundamentul educațiunea 
sufletescă" etc. în loc de „pun fundamen
tul educațiunei sufletești a popdrelor" etc.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. IO 
care de 34 ani se bucură de un renume, 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tote soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pdte procura 
încălțămintea cu pr țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

De la poștă. Pentru a ușura sarcina 
grea, ce au se o îndeplinescă oficianții 
poștali cu ocasiunea aglomerației de co
respondențe la sărbătorile Crăciunului și 
anului nou, suntem rugați a aduce la cu- 
noscința on. public următdrele:

1) Banii să se trimită cu mandat seu 
în scrisore pecetluită în regulă. Nu se pot 
trimite bani seu juvaeruri împachetate cu 
alte obiecte.

2) La pachete să se întrebuințeze lă- 
•dițe de lemn seu coșuri, pânză seu mu
șama, ăr la obiecte mai ușdre și de valore 
mai mică, hârtie grăsă îndoită în mai multe 
pături. Pachete înfășurate în hârtie de jur
nale seu hârtie de zahar, ori în cutii, cari 
nu sunt destinate pentru espediție cu poșta, 
seu sunt lipite de margini cu hârtie seu 
pânză nu se primesc. Pachetele înfășurate 
în pânză seu hârtie trebue legate cu sforă 
neînodată, cărora la încrucișare și la capă- 
tele sforei trebue aplicate peceți de ceră. 
De asemenea și lădițele trebue pecetluite 
așa ca pecetea să atingă păreții lădiței. 
La sigilat se se întrebuințeze numai sigil 
grâvat.

3) Adresele trebue scrise esact cu 
numele, pronumele eventual predicatul și 
alte determinări, ca: junior, văduvă etc. 
Mai departe ocupațiunea și locuința (în 
Budapesta și Viena să se pună și distric
tul, strada, numărul casei și ușa). Unde nu 
•este poștă să se pună ultima poștă, er în 
partea de sus să se pună și numele și lo
cuința trimițetorului. — Adresa însăși să 
se scrie pe învălitdre, său decă nu este 
posibil pe o tăbliță de lemn său petec de 
piele, care trebue legată bine cu sforă seu 
sârmă. — Adresele scrise pe petece de 
hârtie trebue lipite întregi de pachet și a 
le lega mai de multe ori cu sforă. — Este 
de dorit, ca numele și locuința trimițăto- 
rului să se bage și în pachet pe o bucată 
•de hârtie, pentru ca în cas când s’ar perde 
adresa din afară, să se potă totuși înmâna 
pachetul.

4) Conținutul pachetelor trebue in
dicat exact atât pe adresă, cât și pe fract, 
•er la pachetele ce se trimit la Budapesta 
seu Viena, decă conțin alimente seu obiecte 
•cari trebue supuse Ia taxe, este de dorit 
specificarea cantității (d. e. un cârnat 2 
kgr„ o bucată de slănină l’/2kgr., o curcă 
4*/2 kgr., 2 litri de vin etc.) —

In ajunul Crăciunului și a anului nou 
■este necesar a se trimite pachetele în orele 
de diinineță, decă e vorba să se potă es- 
'peda în aceeași di.

In fine felicitările de anul nou să se 

pună tdte într’un pachet și să se adreseze 
direct secției de espediție (tovâbbitd osz- 
taly).

Credincioși imparțialității și obiec
tivitătii, cu care am tractat întot- 
dbuna discusiunile sulevate în cflarul 
nostru, dăm loc întimpinărei de mai 
jos, ce-o primim din sînul celor 21 
învățători români selăgienl, a căror 
atitudine a fost criticată în colbnele 
foiei nostre.

Se înțelege de sine, că ne re- 
servărn a face în urmă și reflecsiunile 
nostre cuvenite Eată întâmpinarea: 

La cestiunea invețătorilor din 
Selagiu.

Mult stimate domnule directori
Noi cei 21 învățători români din Să- 

lagiu, suntem acusați înaintea lumei, că 
„ne lipsesce demnitatea națională", ne-a 
„perit rușinea", ba ni-s’a mai dat și alte 
title de soiul acesta.

La aceste acuse....... răspundem cu
acestă ocasiune și ne nutresce speranța, 
că precum a-ți dat loc tuturor acuselor 
aduse în contra nostră........ purcejând
din principiul „audiatur et altera parsu,— 
veți binevoi a publica și răspunsul nostru 
neciuntat, așa în întregimea și forma, pre
cum vi-1 presentăm, pentru-ce vă și rugăm 
anticipative a primi mulțumită nostră.

Mult stimate domnule directori. Nu 
trebue să-o spunem noi cei mai mici, căci 
este un adevăr incontestabil, dovedit prin 
istorie, că ori care popor, numai pănă 
atunci este puternic și demn de tot res
pectul, pănă când singuraticii lui membrii 
alcătuitori sunt uniți cu legături întru ade
văr firesc! și adevărat trainice. îndată ce 
legătura firescă dintre membrii unui po
por slăbesce, acela ajunge în marginea 
decadinței și se încep sfâșierile interne, 
cari apoi încetul cu încetul îl duc la de
cadență finală.

Și ore, care este legătura cea mai fi
rescă între fiii unei națiuni? Conștiința 
națională. Așa este. Consciința națională 
dă atât popărelor, cât și singuraticilor cea 
mai aprigă tărie de resistență față de tdte 
periculele, vină acelea dinăuntru seu din
afară. Acel popor, care a avut consciință 
națională, s’a ridicat și a ajuns la bună
stare și putere, și din contră, unde n’a 
fost consciință națională și adevărată dra
goste de neam, acolo s’a pus fundamentul 
adevăratei derute pentru popor.

In privința acesta, noi Românii n’am 
stat în locul din urmă, căci putem afirma 
cu mândrie, că decă n’aveam consciința 
națională, astadi — după atâtea năcazuri, 
— n’am fi, seu mai bine dis, n'arn ocupa 
un loc atât de cinstit în concertul popo- 
relor Europei culte. S’a trezit la poporul 
nostru conscința națională în timpurile 
celea mai vechi și critice și a fost ținută 
deșteptă pănă astădi, prin inteligința nos- 
tră de la sate și orașe, prin puțina diaris- 
tică, ce ni-a fost cu putință a-o susțină. 
Și cum-că dascălul român a fost între cei 
dintâi, cari au conlucrat la trezirea și apoi 
la aceea, ca să țină deșteptă consciința 
națională — este un adevăr, care nu se 
pdte trage la îndoială prin nimeni.

Multe am avut noi de a răbda și la 
multe neajunsuri și șicanări am fost noi 
espuși pănă aci, der pentru aceea nici
când nu ne-am uitat de datoriile nostre 
față de popor și conducătorii lui. Am lup
tat mult în trecut și vom lupta cât se 
pdte de mult în viitor. Am suferit mult 
în trecut și vom mai suferi și în viitor, 
căci așa ne poruncesce consciința națio
nală pentru care, ca se-o trezim și să-o 
ținem deșteptă, am luptat totdeuna și vom 
lupta și mai departe între marginele legi
lor scumpei nostre patrie și încât ne vor 
concede ordinațiunile mai înalte, cărora 
noi ca dascăli și cetățeni leali suntem da
tori a-ne supune.

Așa înțelegem noi, mult stimate dom
nule director, misiunea nostră de dascăli 
și Români. De acestea principii am fost 
conduși în trecut, pe acestea le mărturi
sim astădi și tot acestea ne vor fi de ci- 
iiosură și pentru venitor.

Mult stimate domnule Director! Să- 
lagiul, mândra patrie a lui Bărnuțiu — 
care, durere, murind a dus cu sine în 
mormânt și simțămintele cele fără de pri
hană, ce luminau ca un far adevărat — 
este un ținut, care tot numai cu esemple 
bune a atras asupra sa atențiunea lumei 
românesc!.

Astădi Sălagiul, cu durere trebue să 
o spunem, este un mare câmp de luptă, 
căci trebile ndstre bisericesc! și școlare nu 
sunt conduse de rude ale nemuritorului 
Bărnuțiu și încă nici de Sălăgeni băștinași
— ci de alții veniți din alte părți, cari 
ori și cum vor învârti toiagul guvernărei. 
numai cu aceea se pot făli, că poruncesc 
în patria lui Bărnuțiu, der în alte privințe 
nu se pot asămăna cu omul cel providen
țial. Discordia, pisma și ura s’a ivit chiar 
între acele două elemente ale inteligenței 
ndstre, cari sunt mai de aprope chemați 
a fi adevărații apostoli ai poporului în tot 
ce este bun și folositor — între preoți și 
învățători. Sămânța discordiei nu este de 
astădi, de eri, ea este vechiă și că acuma 
a erupt, a adus cu sine numai întâmplarea.

Clerul nostru, — onore escepțiunilor !
— cu părere de rău trebue să o spunem, 
nu se mai pdte desbăra de principiul 
vechiu și usul ruginit erejit de la moși 
și strămoși, că: învățătorul înaintea preo
tului este egal cu clopotarul satului. 
Clerul și astădi trăesce în buna credință, 
că: dascălul cu clopotarul la olaltă sunt 
cele două persdne, cărora preotul le este 
șeful și prin urmare aceștia, față de el, 
trebue să fie întru adevăr, „servi plecați" 
întocmai după literile scripturei. Dascălul 
nu pdte ave voie liberă. Dascălul trebue 
să fie instrumentul orb al preotului. Das
călul trebue să fie cu adevărată obediență 
față de părintele sufletesc, față de preo- 
tăsă, ba și de economă și față de întrega 
familie a preotului, căci doră el este nu
mai dascăl. Pe dascăl îl pdte pune și ră
pune când și cum voesce șeful său. Pe 
dascăl îl pdte mâna și aduna preotul după 
bunul gust, căci decă nu se supune apoi...
— pdte merge. Cu un cuvânt: dascălul 
este a 5-a rota la carul națiunei. Așa 
onoratul cler.

Invețătorii din contră — și cu tot 
dreptul — trăesce în buna credință, că 
ei sunt un factor cardinal în sînul na
țiunei. Ei sunt dmeni cualificați după pres
crisele legilor patriei, și nu de aceia de la 
„Strâmba", după care sănăcăjesce autorul 
articulului intitulat „A perit rușinea". Cu 
ei nu pdte dăr să tracteze nimeni ca și 
c’un servitor. Pe dascălul nu-1 pdte pune 
și repune după bunul plac nimenea, nu
mai legile de instrucțiune. Superioritatea 
preotului o cundsce numai între marginile 
legilor esistente. Dascălul are voință li
beră și pdte pretinde, ca și densul să fie 
respectat ca ori și care altul, care luptă 
în loc de frunte pentru înaintarea nea
mului nostru. C’un cuvânt, dascălul nu 
voiesce a fi considerat numai de a 5-a 
rotă, ci 2 a la carul națiunei.

Etă mult stimate Domnule Director 
adevăratul melegaral neînțelegerilor dintre 
onoratul cler și învățători. Și că cele 
spuse aci sunt adevărate, nu trebue a 
merge mai departe de cât să se cetescă 
Nrii de la 5, 6, 7, 8 Noemvrie a. c. ai 
„Gazetei" Onoratul cler și aci ’și arată 
adevărata lui „superioritate11 eredită din 
veacurile trecute și dă în drepta, dă în 
stânga, . spunând „multe și mărunte" în 
formă de „amenințări11, apoi după acea în 
formă de „sfaturi părintești", der decă le 
cumpănim bine, tdte ar fi numai nisce so
fisme, nedemne de a ne ocupa cu ele.

N’am voit a eși la publicitate, ca să 
desbatem cu minuțiositate relațiunile triste 
dintre on. cler și statul învățătoresc, și 
deși în minierii mai sus amintiți ai „Ga
zetei" suntem provocați la acesta într’un 
mod destul de brusc și în ton peste măsură 
îndrăsneț. o vom face acesta de-ocamdată, 
numai în parte, neamintind persdne, ca 
astfel se se potă convinge ori și cine 
despre durerile ndstre adevărate. Decă 
însă trebuința va cere, n’avem ce face, 
vom deschide întreg magazinul încărcat 
de tristele amintiri. (Va urma.;

Dare de s6ma șî mulțumită publică.
La petrecerea ce a aranjat-o Reuniu

nea fem. rom din Ioc. Miercuri în 6/19 
Nov. a. c. în sala Redutei în folosul in- 
ternatului-Orfelinat, s’au încassat cu totul 
640-78 cor. er cheltuelile au fost 637’90 
cor. astfel venitul curat a fost de 2 88 
cordne.

Cu ocasiunea acestei petreceri s’au 
făcut următdrele contribuiri: Domnele Elena 
A. Popovici 40 cor. Elena A. Șafrano 10 
cor. Agnes Dușoiu 10 cor. Virginia Vlaicu 
4 cor. Domnii: Conte Lâzăr 10 cor. Pe
tru Nemeș 10 cor. G. B. Popp 10 cor. Ni- 
colau P. Petresou 10 cor. Frații Șimay 
10 cor. Petru Popovici 10 cor. Mihaiu Po
povici 10 cor., Schiitz 10 cor.

Totalul contribuirilor a fost 144 cor.
Subscrisul birou al Reun. fem. rom. 

îșl împlinesce plăcuta datorie, de a esprima 
Onor. Ddmne și Onor. Domni adânc sim
țită mulțămită a Reuniunei pentru aceste 
contribuiri, fără de cari Reuniunea ar fi 
avut un simțitor deficit.

Asemenea se exprimă mulțămită Reu
niunei gentilelor domnișdre, cari au bine
voit a face serviciul în chioșcuri și ono
rarilor domni aranjeri, cari au ostenit pen
tru reușita acestei petreceri.

Biroul Reuniunei :
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

președintă. secretar.

JLiteratură.
„Cetatea JRemțului'1, dramă istorică 

în 3 acte, de VhstZe Alexandri. Cu intro
ducere și note în usul șcdlelor, de Leoni
das Bodnărescul Prețul 50 bani. Cernăuți 
1902. Societatea tipografică Bucovinenă, 
Editura proprie.

In literatura străină, din operele mai 
însemnate ale autorilor fruntași naționali, 
se scot edițiunî anume pentru șcdlă. Atât 
școlile francese, cât și cele germane sunt 
înzestrate cu edițiuni de acestea tipărite 
cele mai multe sub auspiciile autorităților 
școlare. La Români literatura pedagogică 
în privința acesta este destul de săracă. 
Dincoce de Carpați în special n’am avut 
până acuma astfel de ediții pentru șcdlă, 
„Cetatea Nemțului" în ediția comentată a 
d-lui Bodnărescul umple un gol și pdte fi 
cetită cu folos nu numai în șcdlă, ci si ca 
lectură privată.

A apărut nr. 33 de la 24 Noemvrie 
v. din „Semănătorul" revistă săptămâ
nală literară Bucuresci, Strada Regală 6, 
cu următorul sumar. Fântâna vrăjită (ba
ladă) de St. O. Iosif: Note de drum, de 
Miron Aldea; Catren, de Veturio; In ne
mărginire, după G. Ibsen, de D. Anghel 
și St. O. Iosif; Lenau, de II. Ch.; Cântece, 
de Z. Bârsan; întâiul fior, de I. Petrovici, 
Epigramă de De la Petroșița, Bibliografie 
« * Respunsuri Red. — Un număr 20 
bani. — Abonament anual 10 lei.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 9 Decemvrie. In șe

dința de afli a dietei s’a urmat dez
baterea asupra indemnității Depu
tatul Lukdcs Gyula cj-iae, că, nisuințeie 
patriotice se isbesc de o petră, care 
se află în Viena „de tendințele unei 
familii despre care s’a scris, că vea
curi întregi n’a învețat nimic și n’a 
uitat nimic". Presidentul declară, că 
nu pdte trece cu vederea acostă alu- 
siune clară și nu pote permite, ca 
dinastia se fie trasă în discusiune.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 9. Decemvrie.

Europa: Kolovrad, Uliegner, Budapesta; 
Silberstein, Viena; Meissner, Oușiu; Brenner, 
Papa; Cavadda, Londra; Herranhof, Munchen ; 
Kahan Sighetui M., Lang, Ratasonya; Schuberț, 
Viena; Greiner, Richter, Hottelman, Vogel, Buda
pesta; Grunwald. Prossnitz, Ratiu, Bucuresci.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu.
Redactor responsabil: Traian JS. Pop.
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Câlindarul Plugariului.
A apărut și se p6te procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariuluiu. 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 urmăm11). 
Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci 
înfcr’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din hune" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei“ de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor” de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele” de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor”, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe^, apoi 
„Diverse” și în fine „Anecdote și Glume”.

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

Cursul la bursa din Viena,
Din 9 Decemvre n. 190?.

Renta ung. de aur 4°/0 .................... 120 30
Renta de corone ung. 4°/0 . . . > 7 75
Impr. c&il. fer. ung. în aur 4V2°/0 . 99 85 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 91 80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50

Nr. 9481—1902.

PUBLICATION
Provocăm pe proprietarii de ca

se, a căror realități sunt încă tot 
libere de darea după chirii, să-șl 
ia în primire dela perceptoratul oră
șenesc formularele de fasionare, se 
le umple în mod corespumțetor și 
cel mult până în 31 Decemvrie a. c. 
se le predea la subscrisul perceptorat.

Be basa acestor fasiuni se va 
staturi aruncul dării generale de ve
nit, ce cade asupra edificiilor celor 
nbue libere de dare.

Brass 6, în 8 Decemvrie 1902. 
1 2(773) Perceptoratul orășenesc

«I'm«stasi«8 cu d<?Ofîebire Damelor că perul 
UG I bUUlluCllluu din față, după brațe său la locuri 

unde nu trebue se fie, se pote înlătură în puține minute, folosind 

Tinctura pentru înlăturarea perului a lui NEUSTĂDTER, 
mijloc nbnulut nestrieAeiot). Nesuperfttor pielei.

0 fiBacon cm iiBStructic ® cor. Se află mumii la

EUGEN NEUSTĂDTER BRAȘOV, 
2—10 Fartiaaeia la „Scliutz Etigel“. Târgul grftwllui.

Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • .199 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 156.75 
Impr. ung. cu premii ..... 101 15 
LosnrI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.05 
Renta de argint austr..........................120.70
Reur.a de hârtie austr..........................100.45
Renta de aur austr............................ 92 05
Losurl din 1860.......................  157.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.48
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 699.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 666 25 
Napoleondorl................................  19 07*/2
Mărci imperiale germane .... 117.10
London vista..................................  239.40
Paris vista........................................ 95 25
Bente austr. 4°/0 de corâne . . 95 10
Note italiene .............................................—.

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Decemvre n. 1902.

Bancnot rom. Gump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’ori. ■n 19.04 19.07
Galbeni T) 11.20 n 10.30
Lire turcescl • n 21.40 A 21.50
R Lie Rusescl n 2.54 7) —.—
Mărol germane n 117.25 y» —.—
Sens fonc.Albina 5% 101.- 102 -

Nr. 178 3 - 1902.

PUBLICAȚIUNE
86 aduce la cunoscința publică, 

eă budgetul orașului nostru Brașov 
pe an 1903 s’a compus cu un defi
cit de 88,437 cor. 91 fi!.

Acest deficit representanta ora 
șului Brassd în ședința sa dela 1 a 
Septemvre 1902, a decis — și acest 
decis are acum valore de lege— a 
se acoperi prin arunc.

Aruncul s’a și făcut anume: 
proprietarii de pământ plătesc 36°/0 
eră ceilalți contribuabili 14°/0; acest 
arunc se va îneassa conform dispo- 
eițiunilor art. de lege XLIV, din a. 
1883

Bras so, 24 Novembre 1902. 
2-2,(780) Magistratul orășenesc.

XXXXXXKXKXX

fill de PEATRĂ

I
Salon, din Petroșeni; 

în cantități mai mari x 

se pot cumpăra în Brașov j 
o Strada Porții de sus nr. 6 o |

6-10, (T 5 J

XXXXXXXXXXX
A N U I C IU BI 

inserțiuni și redaw) 
îs se swfoscHsiB#

«dministra.tiNini. 8n casai 
fe?5©âî“â5 mms rasas rsaaaH'
de s© fgsce scădâmlW,,

wesc® ism ©.54
sa faune mras de

Aimî istr. -Gazetei Trans.?

țeoG«eoe«eooe *ooo*090-?i
Cine doresce să aibă un costum bun, elegant și trainic 

acela s6 facă cumpărătura necondiționat la

______  în Brașov, Strada Vă mei nr, 13, .......... ..  

“otdeuna’în asortiment mare de stofe "W 
de Loden-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și 

Stofe de a m g a r» n 
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kanigarn 
negru, Peruviens pentru coslwoje de salon și fracwa'i.

La dorință pot recomanda croitori buni, cari sunt în stare 
să lucreze în 10 ore un costum durabil și fără scăderi.

ZSecuincscix2.țe numerose.
Me rog de a visi'a aqazinul meu, fără a fi silit 

cumperătură.

O
O
O
0©
o

6© 
o© 
o o 
o

0

la

Hams FieBes,
(754,5—20. Strada Vămei nr. 13.

as------- IHostre se trimit cu bonificarea speselor poștei,
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NEINTRECU
în frumseță și precisiune sunt ciasornicile mele ve i- 

—- tabile elvețiane din — . - . ~u~ 

Oțel negru Briliant
Remontoir-Savonnett, cu capac duplu de oțel negru brilant, 
aparat precis și fin, (garanție trei ani), cadran care lucesce 
ca opalul, arătător patentat, cercul, mânerul din veritabil 
Aurdouble. Aceste ciasornice surt forte căutate și fie
care le portă cu plăcere, fiind forte elegant adjustate.

Prețul dimpreună cu ambalagiul îl. 6.— 
Ciasornice pentru dame de oțel negru briliant fără! capac, 
forte frumos lucrate ffl. 7.— . Lanțuri d’aur double potrivite 
pentru ciasornice de bărbați și dame II. 1.50. Ciasornice de

nickel remontoir II. 3. Cii'Sornic d’argint remontoir cu capac duplu fll. 5. Trimiterea, cu 
rambursU. Ce nu convine primesc înapoi, și restitui banii, prin urmare nu-i nici un risic.

losef Spiering, Wfen, I Postgasse 2-22.

Catalog mare ilustrat cu prețurile ciasornicilor, lanțurilor, inelelor se trimite gratis și franco.

fcmai puține diSe-

Tragerea Loteriei reg. ung. de stat 
pentru, scopuri cLe 'bin.efa.cere, 

va wma deja m 30 Decemvrie 
Câștig principal 150,000 Corone.

Câștigurile âra totaS 3S5,OOO Corâne. '"Wl 
■ LOS COSTĂ 4 CORONE. =

Jgj.’ Losurl 3e capetă la Direcția loterie r. ung. în Budapesta (IX, Csepel-rak- 
part, edificiul vamal), la tdt.e oficiile poștale, de contribuție și vamă, de sare, sta
țiuni ale căilor ferate, traficl și zarafii și la tote colecturile de loterie.

Budapesta, în 1 Iulie 1902
4-6.(734) Direcția reg. ung. de loterie.
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ABONAMENTE

„SmU Transilvaniei
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
fcyei Haa . . S 

Haa . . lâ 
haa aa .... 24

------- ‘Jfv ' M

I
rl

e©?.
■
■

7 9

9 9
- O O

Pentru România și străinătate:
Hai . . . 10 & 

jp@ș@s®Haa... §0 „ 
Poa as . . . . . 40 ,,

Abonamente Ia numerele cu data de Dumineca;
Pentru Austro-Ungaria:

h sa ...
Hal

. 4 
. g
. 1

9Î

9 9

Pentru România și streinătate:
(Pe aa . . . . . H?. 

șâg® Hal . . 4 „ 
iyei Vaal . . â „

Abonamentele prinse 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.

Administrațiunea

..GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


