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Intrigele foilor șovmiste.
De multi ani pressă maghiară 

și-a schimbat cu totul tactica fată 
cu naționalitățile și special fată 
cu noi Românii. Și mai de mult, în 
anii de mai ’nainte ai erei dualiste, 
tot ideile intolerante și esclusiviste 
de rassă erau, cari predominau 
acâstă pressă, der ea era în total 
mai precaută și mai cu considerație 
în tote cestiunile naționaliste. Ba, în 
ce ne privea pe noi Românii, nu 
arare-ori diarele maghiare apropiate 
de cei dela cârmă, purtau un lim- 
bagiu, care se putea numi conciliant. 
Pe atunci aveam noi cțiciriștii ro
mân! cu cei dela pressa maghiară 
adese-orî polemice lung! și seribse 
asupra cestiunei raporturilor nostre 
cu Maghiarii și asupra cestiunilor la 
ordinea cfilei.

Acest period a durat cam pănă 
prin anii opt-cțeci ai secolului trecut 
când, începând mișcarea nenorocită 
a șovinismului violent cu măsurile 
lui de maghiarisare și cu kulturegy- 
leturile lui, a devenit din ce în ce 
mai agresivă diai’istica maghiară, 
păn’ ce a încetat ori ce discuțiune 
mai obiectivă a ei cu cțiarele ro_ 
mâne.

Totuși foile maghiare mai rea- 
gau ici colo la cele ce se scrieau 
în foile nostre și reproduceau adese
ori părți întregi din articolii lor mai 
remarcabili.

A sosit în8e un timp, după mer
gerea cu memorandul la Viena, când 
adversarilor noștri, grație nebăgărei 
nostre de sâmă, li-s’a dat prilegiu 
a ni-se uita în cărți și a vede multe 
din slăbiciunile organisației ndstre. 
De atunci biroul de pressă maghiar 
a dat tuturor foilor maghiare sem
nalul de a curma orî-ce fel de dis- 
cuțiune de caracter mai ^serios cu 
diarele nostre române și de a se 
folosi în viitor numai de tactica cu
rat agresivă, prin atacuri vehemente 
și suspiționări dușmănbse, și de me

toda de a vîrî prin tot felul de 
născociri și prin cultivarea rubricei 
intrigelor personale zizanie și cârtă 
între Români.

Din nefericire foile maghiare 
și-au găsit printre tinerii noștri fără 
de căpătâi colaboratori, cari n’au 
altă trebă decât a aduna materialul 
pentru hrănirea rubricelor menite a 
ațîța, prin suspiționări și calumniari, 
contra Românilor și material pentru 
a vîrî intrigi între ei.

Este dâr o lucrare sistematică 
cu țintă destructore ce se sevîrșesce 
de cătră toile șoviniste maghiare.

Nu numai odată am atras aten
țiunea cetitorilor noștri asupra acestei 
stranie aparițiuni. Ministru-președinte 
Szell a declarat, că faimosa secție a 
naționalităților a fost numai formal 
desființată și că problema ei se con
tinuă în altă ordine a organisației 
lucrărilor la ministerii.

Așa der se lucrăză cu metodă, 
ceea-ce se vede și din desele comu
nicate ale foilor semioficiăse, cari 
se reproduc c’o regularitate uimitore 
de cele lalte foi maghiare.

Cea mai nouă prestațiune a 
acestei acțiuni ascunse sunt faimele, 
ce le-au răspândit foile din Buda
pesta cțilele acestea despre cele-ce 
s’ar fi petrecut după înmormântarea 
lui loan Rațiu, presidential partidu
lui național român.

„Magyar Szo", are chiar o ru
brică anume pentru d’al de aceste.

Nu ne mirăm de tendențiosita- 
tea, cu care acesta fdie ca și cele
lalte lățesce sciri schimosite și false 
pentru a ațîța și suspiționa, dăr ne 
mirăm, că se găsesc la noi omeni, 
cari cască gura înaintea unor unel
tiri reutăciose, le cetesc și se pre
ocupă de ele.

Aceste sunt semne triste de de-| 
cădere a spiritului public național, | 
care semne ar fi timpul se dispară 
odată cu totul.

Szell și Lukacs în Viena. Miniș
trii unguresc! Col. Szell și Lukăcs au ple
cat Sâmbătă d. a. la Viena, ca să tracteze 
cu guvernul austriac în afacerea pactului.

Col. Szell despre pact. In ședința 
de Sâmbătă a dietei, deputății Rakovszky 
și Kossuth au cerut lămuriri asupra pac
tului, âr Rakovszky a mai întrebat, dâcă 
are ministrul-president garanții privitor la 
aceea, că decă se va face o schimbare de 
guvern în Austria, noul guvern austriac 
va respecta ori nu învoelile de pănă 
acum ?

Szell a răspuns, că nu se p<5te de
clara pănă când tractările nu sunt înche
iate, der n’a renunțat încă la speranța, 
că pactul se va face. In cât pentru între
barea lui Rakovszky, Szell (fise, că nu 
scie decă în Austria este seu nu crisă 
ministerială. Garanție esistă însă întru atâta, 
că guvernul unguresc nu va tracta nici 
c’un guvern în crisă, nici c’un nou guvern 
austriac, care ar voi să ia tractările de la 
început, răsturnând astfel tot ce s’a fă
cut pănă acum.

Noul ministru de răsboiti. Prin- 
tr’un decret Maj. Sa a numit pe feld- 
mareșal-locotenentul Pitreich, ministru al 
armatei comune.

Cavalerul Henrich Pitreich, noul ministru 
de răsboiu, s’a născut la 1841 în Leibach 
La 1895 a fost înaintat la gradul defeld- 
mareșal-locotenent, er la 1896 fu numit 
locțiitor de șef de stat major. Pitreich e 
șef de onore al regimentului de infant. 69 
din Alba-regală.

Un popă calvin voinicos. Din 
Ibașfalău se comunică foilor unguresc!, 
cum că noul fișpan al comitatului Târna- 
vei mici, baronul Kemeny Akos a visitat 
orașul Ibașfalău, unde s’a dat în ondrea 
lui un banchet în „casina Domnilor" (Uri 
Casino). Aici a luat cuvântul Dr. Issekutz 
și a toastat în sănătatea noului fiișpan. 
După Issekutz a luat apoi cuvântul popa 
calvin Koreh Endre, care a atras atențiu
nea fișpanului asupra „pericolului, ce-1 in- 

volvă faptul, că naționalitățile se înmulțesc 
și întăresc din di în di în Ibașfalău. Ko
reh îndâmnă pe fișpan să încâpă luptă în 
interesul conservării maghiarismului".

Pe d-1 Koreh îl cunoscem din pre
dica pe care a ținut-o în diua de Sf. Ste
fan în biserica reformată din Ibașfalău și 
pe care am comentat’o în de ajuns, și nu 
ne mirăm de loc că într’un toast îndrăs- 
nesce și mai mult voinicosul predicator și 
că învită pe fișpanul unui comitat să por- 
nescă lupta contra naționalităților. D. 
Korăh ar trebui se aibă atâta pricepere și 
să scie, că dâcă naționalitățile, în ciuda 
tuturor bine cunoscutelor dificultăți, totuși 
se întăresc, întărirea acesta nu o va pută 
împiedeca un fișpan, ori cât de mult l’ar 
îndemna la luptă popa calvin din Ibaș- 
falău.

Misiunea lui Lambsdorff.
In cercurile diplomatice din Viena 

se vorbesce, că de la învoiala din 1897 
Rusia și Austro-Ungaria se află acum pen
tru prima dră în situațiunea de a resolvi 
împreună o problemă position. Gestiunea 
e, că ce să se întîmple la cas când miș
carea revoluționară macedonenă n’ar pută 
fi restrînsă între anumite margini. Se pare 
că Turcia e pregătită pentru eventualita
tea acăsta, căci ea a concentrat la fron
tiera nordică a imperiului armată nume- 
rdsă și a întărit și fortificațiile. Austro-Un
garia și Rusia își vor da silința, ca să re
țină pe Bulgaria de la ajutorarea bandelor 
macedonene. Nu este esclusă posibilitatea, 
ba pare chiar probabil, ca contele Lambs- 
dorff să facă pe contele Goluchowski a 
înțelege, că la cas când nisuințele Austro- 
Ungariei și Rusiei ar rămână fără resul- 
tat, cel mai bun lucru ar fi, d&că i s'ar da 
Bulgariei ăutorisația de a restabili ea or
dinea în Macedonia, dr Pdrtei i s’ar da 
să înțelegă, că dâcă ea nu pdte să resta- 
bildscă ordinea, atunci acăsta se va face 
fără de ea, seu chiar contra ei.

Din Belgrad se telegrafeză, că agen
tul diplomatic rus Țarikov a înființat ofi
cial pe guvernul sârbesc despre sosirea 
lui Lamsdorff în Serbia și despre aceea,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(4)

Domnișora Perle.
De Guy de Maupassant.

(Fin e.)

Domnul '«Ghantal încetă de a mai 
povesti. Ședei*. pe biliard și își balansa 
picidrele în at'’£an,l mân^^’-ângă învîrtia 
înedee și încolo’ o bilă, eb tot drepta îm- 
boția petica cu care obicția>m a șterge 
tabla, pe care însămnam p1 °,tele.

Chantal se înroșise ' -începu să ur
meze a vorbi, ca pentru sine, perdut cu 
desăvîrșire în amintirile vechi, povestind 
tot felul de lucruri și întâmplări, cari 
i-se iviau acum erăși în gândirea sa, bu- 
nă-dră cum ți-se întâmplă, când te preum
bli printr’o grădină veche în care te jucai 
odinioră ca copil și în care fie-care pom, 
fie-care cărare, tufișul de liliac, care mi- 
rosia atât de frumos, și gardul de spini, 
în dosul căruia te jucai de-a mija, la fie
care pas îți reamintesc o nouă suvenire, 
o bucățică din tinerețe, seu pe vr’una din 
multele fapte neînsemnate, cari la olaită 

alcătuiesc fondul și urzela esistenței 
ndstre.

Eu stăteam față în față cu densul, 
răziroat de părete și ținând în mână 
tacul.

După o scurtă pausă urmă: „Și era 
drăguță, când era de opt-spre-ejece ani... 
plină de grații... și bine desvoltată. Ah! 
o ființă frumdsă de tot și fermecătdre. 
Avea nisce ochi! Ochi albaștri, atât de 
limpezi, atât de străvedii, cum n’am mai 
vădut. ... în vieța mea n’am mai vădut 
așa ochi".

Erăși tăcu. Er eu întrebaifi: „De ce 
nu s’a măritat?"

„De ce? De ce? N’a vrut... n’a vrut. 
Avea dotă de trei-fleci de mii de franci, 
și a avut și pețitori destui... ea însă nu 
voia. Era pe atunci vecinie tristă. Asta 
era pe timpul, când m’am cununat cu ve- 
rișora mea Charlotta, cu care fusesem 
logodit șâse ani de dile“.

Mă uitam la domnul Chantal și mi se 
păru de-odată, că am pătruns adânc în su
fletul lui, că am pătruns într’una din acele 
tragedii crude, neobservate, cari se petrec j 
în inimile drepte și cinstite, în inimile I 

nescrutate, cari nu se cunosc pe sine în- 
să-și și nu-și mărturisesc nimica; mi-se pă
rea, că văd o dramă, de care nimeni ha
bar n’avea, nici chiar aceia, cari deveni
seră victimele ei tăcute și resignate.

O curiositate îndrăsneță mă îndemnă 
de-odată să die: „D-ta ar fi trebuit să o 
iai în căsătorie, domnule Chantal".

Chantal tresări, se uită la mine și 
întrebă: „Eu? Pe cine să iau?"

— Pe domnișora Perle?
— Cum? De ce?
— Fiind-că o iubiai mai mult, decât 

pe verișora d-tale.
Domnul Chantal se uita la mine cu 

nisce priviri străine, speriate și bâlbăi: 
„Am iubit-o?... Eu?... Cum?... Cine o spune 
acesta ?“...

— Ce mai la deal la vale? Spune 
drept, 6re nu din pricina ei ai șovăit să te 
cununi cu verișăra, care te aștepta de 
șese ani?

El scăpă bila, pe care o ținea în 
mâna stângă, apucă petica cu amândouă 
mânile și își -ascunse în ea fața, pe care 
o podidiseră lacremile. Plângea nemân- 
găiat, ca eșit din fire și în același timp 

ca un caraghios, căci plângea ca un bu
rete pe care-1 storci, de-odată prin ochi, 
prin nas și prin gură. Tușia, scuipa și se 

| ștergea cu petica, d’abia își ștergea însă 
ochii, etă că din nou se rupeau tote ză
gazurile, cu un sgomot, de par-că ar fi is- 
bucnit un părău de munte.

Am rămas hăbăucit, spăriat, rușinat, 
ași fi vrut mai bucuros să mă bag în 
pămâut și nu scieam nici ce se <fic, nici 
ce să fac.

De-odată se aud! vocea domnei 
Chantal: „N’ați terminat încă țigara?"

Deschiseiii ușa și strigaiu: „Am ter
minat, domnă, etă-ne venim îndată".

Apoi me repediiiă la Chantal, îl apu- 
caiu de braț și diseifi: „Reculege-te, iubite 
d-le Ghantal, scumpul meu amic, liniște- 
ște-te. Ascultă-mă, soția d-tale ne chiemă. 
Reculege-te repede!"

El îmi răspunse suspinând: „Da, da... 
viu și eu... sărmană fată!... viu și eu... 
spune-le te rog, că viu îndată".

Și începu să se ștergă cu îngrijire 
pe față, tot cu petica cu care de vr’o doi 
jsdlj trei ani ștergeam creta de pe tablă, 

țîși întdrse fața spre mine: Nasul, 
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că Țarul a însărcinat pe ministrul de ex
terne cu misiune specială.

O scire din Sofia spune, că comite
tul macedonen a pregătit un memoriu în 
care arată ce fel de reforme pretinde 
el în Macedonia. Memorandul acesta va fi 
presentat contelui Lambsdorff cu ocasiu- 
nea visitei sale în capitala bulgară.

*

Diarul austriac oficios „AllgemeineZei- 
tungu spune, că ministrul de externe al Ru
siei, Lambsdorff, cu ocasia visitei s'ale la 
Viena va discuta cu Goluchowski despre 
evenluatitatea schimbărei în primăvară a 
statului quo în Macedonia. — decă Turcia 
nu va aplica reforme mai întinse.

In așa cas situația va fi întocmai ca 
aceea din 1876 în ajunul isbucnirei resboiu- 
lui ruso-turc, de drece Rusia nu pdte se 
permită o continuă anarchie în Macedo
nia, fără să-și piardă prestigiul în fața po- 
porelor balcanice.

Diarul „Vossische Zeitungu din Ber
lin comentând și el acestă călătorie, spune 
că ea e o dovadă, că cercurile dirigente 
ale celor două puteri 3e tem de o puter
nică esplosiune a mișcărei macedonene în 
primăvară și se silesc de pe acum, ca se o 
zădărnicescă

Diarul rusesc ,,Novosti“ <jice, că.trebue 
garantată Macedoniei o completă auto
nomie cu un guvernator general seu prin
cipe pus sub suzeranitatea Sultanului.

In ce privesce comunicatul rusesc, 
diarul „Novosti" crede că el nu se putea ra
porta de o potrivă Serbiei și Bulgariei. In 
adevăr, <jice diarul rusesc, pe când Serbia 
se menține strict în marginile unei pie- 
siuni diplomatice asupra Porței, în Bulga
ria continuă o mare agitațiune, în cât cele 
două puteri aliate printr’un acord, pot să 
fie silite de a exercita presiune energică 
asupra acestui din urmă stat.

Diarele serbesci salută în mod căl- 
euros sosirea contelui Lambsdorff, pe care 
o consideră ca o nouă și prețiăsă probă 
de prietinie a Rusiei pentru Serbia și su
veranul său.

Diarul „Birjeviya Wiedomosti* 11 relevă 
importanța, pe care o are din punctul de 
vedere internațional visita lui Lambsdorff 
la Viena. Vorbind cu acestă ocasiune de pro
iectul de reforme decretat de Turcia pentru 
provinciile sale europene, diarul rusesc gă- 
sesce, că el nu satisface pe nimeni, er opi- 
niune.a publică îl condamnă. Acest proiect 
nu este decât un pretext obicinuit al di
plomației otomane, pentru a câștiga timp.

obrazii, fruntea erau acoperite cu cretă, 
ochii umflați, roșii și plini de lacrimi.

II apucaiti de mână, îl dnseiu în 
odaia sa dedurmit și îi șoptii: „Scuză-mă 
domnule Chantal, că ți-am causat durere... 
der nu puteam sci... nu sciam44...

El îmi strînse mâna: „Da... da... însă 
așa-i omul, sunt momente, când îl cople
șesc sentimentele44...

Apoi își cufundă fața în lighean 
dâr când se ridică de acolo, mi-se părea 
că încă tot nu-i presentabil; eu căutam 
un pretext și vădendu-1, că se uită îngrijat 
în oglindă, îi diseiu: „Lasă, că vom spune 
că ți-a întrat. un fir de năsip în ochi, apoi 
poți să plângi și din colo cât îți va 
plăce14.

Trecurăm deci din colo. El se șter
gea mereu la ochi cu batista. iToțl se în
trebau și toți se ofereau să caute firul de 
năsip, fără s6-l găsâscă, și fie-care scia 
povesti câie un cas, unde nu s’a putut 
găsi de loc năsipul și a trebuit în cele 
din urmă să cheme doctorul.

Eu mă aședaiă lângă domnișora 
Perle și ine uitam la dânsa, chinuit de o 
curiositate strașnică, care începea deja 
se-mi causeze dureri. Trebue, că a fost,

Schimbul personal de idei, adauge 
„Wied.“, dintre contele Lambsdorff și con
tele Goluchowski, va ave de efect de a 
se pute sci, mai mult de cât prin confe
rințe internaționale, ce este necesar de fă
cut în aceste momente forte critice.

Szell despre reforma parlamentară.

In ședința de Vineri a dietei s’au des- 
bătut petițiile, între cari și petiția orașului 
Pojun, în care sq cere revisuirea legei elec
torale. Petiția o sprijinesc oratorii Hollo, 
Ernszt, Visontai și Molnar, cari au rele
vat în vorbirile lor necesitatea reformei 
electorale.

Ministrul president Col. Szell a răs
puns mai pe larg oratorilor din oposiție 
și s’a ocupat și el cu cestiunea reformei 
electorale. Ministrul e de părere, că pen
tru vieța publică a Ungariei, cestiune mai 
delicată ca reforma electorală nu esistă. 
Tote interesele mari morale și naționale 
ale națiunei maghiare sunt concentrate în 
acestă reformă... Da, interesele mari ale 
țării, interese naționale, constituționale, 
politice și sociale se concentreză aici în 
tătă plenitudinea lor. Dâcă resolvirea aces
tei cestiuni a fost grea pretutindeni, ea e 
mai grea în împrejurările nostre, într’o țeră. 
care din punct de vedere al naționalității, 
nu e deplin unitară (Vii aprobări în drâpta. 
Mare sgomot în stânga și stânga estremă) 
Acesta ttu se pote nega, nu se pote discuta 
(Mare sgomot în stânga și stânga estremă) 
Acesta o declar eu, care doresc a procede 
cu egală măsură și cu dreptate (!) și din 
punct de vedere al naționalității față cu 
ori cine, înainte de t<5te însă și în primul 
rend din punctul de vedere al caracteru
lui maghiar al statului național maghiar 
unitar (!) Conform teoriei și doctrinei pot 
să fiu mai puțin liberal în privința acesta, 
der sunt unul din aceia, cari garanteză 
totdeuna caracterul maghiar al acestui 
stat. Eu iau posiție pentru acesta (Apro
bări sgomotose în drepta. Mare sgomot în 
stânga și stânga estremă).

Visontai- Stat național fără drepturi.
Col. Szell'. Nu urmăză de aici, că nu 

ni-ar trebui reforma și că ea nu e com
patibilă cu statul național maghiar. Afirm 
și eu, că ea e necesară, trebue însă să ți
nem măsură și cu mare prevedere să fixăm 
granițele între cari ea trebue să se misce 
O reformă electorală însă precum vrea 
oposiția, este o imposibilitate în Ungaria 
din punct de vedere al statului național 
maghiar...

*

Atâta am ținut să remarcăm din dis
cursul lui Goloman Szell privitor la reforma 
parlamentară, mai corect dis electorală. 
Tema de naționalități îi face pe miniștri 
maghiari să repudieze ori-ce încercare de 
îmbunătățire a legii electorale, nu cumva 
dându-li-se naționalităților putința de a 
întră — conform proporției lor numerice 
— în dietă, să se primejduescă prin acesta 
faimbsa „ideie44.

forte frumosă, cu ochii ei blând! și liniș
tiți, cari păreau așa de mari, de par’că 
nici nu iar pute închide, cum fac alți mu
ritori. Unele părți ale îmbrăcămintei ei 
erau ridicole, adevărată toaletă de fată 
bătrână. Ii stătea rău, fără însă se-i îm
prumute înfățișarea de neghiobă.

Și mi-se părea erăși, că văd în su
fletul ei, cum vădusem în sufletul lui 
Chantal și vieța ei simplă, modestă, plină 
de sacrificii mi se presenta întregă de Ia 
început pănă la sfârșit. Mă muncia do- | 
rința, de a o întreba, decă și dânsa l’a I 
iubit? Ore și ea o suferit, ca și el de în
delungata și tainica resignare, pe care 
adesea nimeni nu o vede, nimeni nu o 
cunăsce, nimeni nu o ghîcesce, der care 
năptea, în singurătatea odăii întunecate 
isbucnesce în lacrernî? Mă uitam la ea, 
îi vedeam inima cum bate sub blusa-i 
împodobită cu găitane și mă întrebam, 
dăcă acestă față blândă și curată nu se 
ascundea sera în perină, acoperită de la- 
crămi, și decă corpul ei tiner nu tresărea 
sub plapomă de desperare și de frigurile 
durerii?

Și îi diseiu, șoptind, ca un copil, 
care sparge un obiect scump, ca să vadă

Conflictul cu Venezuela.

Din Port of Spain se telegrafeză, că 
s’a publicat blocada, începând cu (jiua de 
21 Dec.

„Reichsanzeiger11 din Berlin publică 
un comunicat în care se dice, că de ore 
ce guvernul Venezuelei a refusat împli
nirea condițiilor, ce le-a cerut guvernul 
imperial german, s’a ordonat blocada în 
contra forturilor Puerto-Kabello și Mara- 
kaibo. Vasele, carî nu circulă sub pavi- 
liov Venezuelan și cari mai înainte de 
publicarea blocadei au plecat din portu
rile Indiei vestice seu Americei ostice, 
vor căpăta un termin. Vasele, cari vor 
încerca să atingă blocada, cad sub regu
lamentele ce le acărdă dreptul internațio
nal și convențiile esistente cu puterile 
neutre.

SOIRILE DILE1.
— 9 22) Decemvrie

Alegere de protopop. A<ji s’a făcut 
alegerea de protopop al districtului gr. or. 
al Brașovului. Alegerea fu condusă de 
protopopul Sibiiului d-1 Papiu. Au fost 
doi candidați, părintele protopop ou. d-1 
Vasilie Voina, care a primit 60 voturi, 
și părintele protopop d 1 Traian Mețianu 
din Zârnesci care a primit 5 voturi. Pro
topop ales este d-1 V. Voina.

Serata festivă în amintirea lui Sa- 
guna aranjată în Budapesta de cătră so
cietatea „Petru Maior44 s’a ținut în diua 
de 13 Decemvrie după programul anunțat 
deja. D-1 I. Impas a arătat într’o disertație 
activitatea lui Șaguna pe terenul litera- 
turei. D. Stoica a ținut o conferență, în 
care a relevat necesitatea altruismului 
la individ și popor. In partea artistică s’a 
distins corul sub conducerea d-lui 0. Po
pescu și orchestra sub conducerea d-lui 
L. Domide D-1 Leo Bohățel a secerat de 
asemenea multe aplause cu esecutarea 
„Fantasiei14 din Faust. Succesul material 
al seratei a fost destul de frumos. La 
sfîrșit președintele Garoiu a ridicat un 
toast, în care vorbind despre însemnătatea 
dilei, a închinat pentru armonia între stu- 
dențime și colonia română.

Lichidarea „Concordiei14. Direcțiu
nea societății comerciale „Concordia0 din 
Sibiiu a înaintat adunării generale a so
cietății, adunare ținută înainte c’o săptă
mână, un raport în care propunea lichi
darea societății. Adunarea a decretat li
chidarea. In raportul direcțiunei se cons
tată, că bilanțul încheiat cu finea anului 
de gestiune 1901/902 arată o pierdere de 
12,889'95 cor. la care adaugându-se încă 
20,022'35 cor. amortisările pretensiunilor 
dubiose, resultă o pierdere peste tot de 
32,912'30 cor. Resumând pierderile la un 

ce este într’însul: „Decă ai fi vădut, cum 
plângea mai nainte domnul Ghantal, ți-ar 
fi fost milă de el“.

Ea începu să tremure: „Cum? Plân
gea?44

— Da, plângea.
— Și de ce plângea? întrebă ea agi

tată.
Eu răspunseiu : „Pentru d-ta.“
— Pentru mine?
— Da, îmi spunea, cât de mult te-a 

iubit și cât de cu greu s’a putut decide, 
ca să se căsătorescă cu verișăra sa, în 
loc să se căsătorescă cu d-ta...44

Fața ei palidă părea că a devenit 
mai lungă. Ochii ei vecinie deschiși și 
liniștiți se închiseră, de păreau, că se în
chid pentru tot-deuna. Ea alunecă de pe 
scaun și cădii încet și lin pe covor, ca și 
cum ar fi cădut un șal de mătasă.

Eu strigaiu: „Ajutor! Ajutor! Dom- 
nișăra Perle a leșinat." 

Domna Chantal și cele două fete 
săriră să o ridice și în timp ce căutau 
apă, oțet și un ștergar, îmi luaiu pălăria 
și plecaiu.

Mergeam cu pași mari, cu inima agi
tată și capul plin de remușcări și regrete.

loc resultă, că acelea fac peste jumătate 
din capitalul social, adecă 102,059.65 cor.

„Societatea istorică română" a ți
nut ședință ordinară, Sâmbăta 7 Decem
vrie în sala societății geografice, din pa
latul ateneului. D-nii Gr. Tocilescu, N. 
Densușianu, Marin Dumitrescu și llie Băr- 
bulescu, au făcut importante comunicări 
asupra unor documente inedite.

„A nioczok vezere44. Așa întituleză 
foile maghiare pe tribunul Andreica, ră
posat adi e săptămâna. „B. H,“ spune, de 
pildă, că Andreica era „meșter în crudeli- 
tateu. Neadevăr patentat. Din contră An
dreica a fost uman și milos cu adversarii 
săi. Mai spune diarul amintit, că Hatvani 
l’a spânzurat pe Buteanu pentru „crudeli- 
tatea lui". Neadevăr și mai patentat. Fe
ricitul Buteanu n’a comis nici contra 
Maghiarilor, nici contra nimănui vr’o jcru- 
delitate. Hatvani intrând în Abrud când 
Românii și Maghiarii tractau în biserica 
reformată despre pace, cel dintâiu lucru 
i-a fost să aresteze pe Buteanu și pe alțl 
prefecți și tribuni. L’a arestat și nu l’a 
mai liberat, ci după frecușul ce l’a oăpă- 
tat Hatvani de la Moți, el l’a dus pe Bu
teanu cu sine și l’a spânzurat la Iosaș. 
Când să fi săvârșit, așa-der, Buteanu „cru- 
dălitățile", ce i-le impută diarul maghiar?
— Nu așa se face istorie, domnilor șovi- 
niștî.

Academia Română a ținut ședință 
publică Vineri, după amiadi, sub preșe- 
dința d-lui I. Kalinderu.

D. Gr. Slefănescu a cetit o dare de 
semă despre congresul internațional de 
geologie din Paris, la care d-sa a luat 
parte ca delegat al Academiei Române.

D. Dr. V. Babeș a vorbit apoi des
pre operele sciențifice ale d-rului N. Ka
linderu, arătând ce importanță au avut 
pentru desvoltarea sciinței medicale. Din 
60 de diferite scrieri, 28 au fost publicate 
în limba francesă; lumea medicală streină 
le aprecia așa cum înalta lor valore sci- 
ențifică o merita. Cea mai mare parte 
din scrierile sale românesci au fost re
produse în reviste medicale din streinătate 
Cel mai remarcabil este studiul seu asu
pra leprei. D-rul Kalinderu a fost înteme
ietorul unui mare număr de reviste medi
cale române, la care era primul și cel 
mai neobosit colaborator.

Unul din succesele cele mai mari 
din vieța d-rului Kalinderu, a fost însă 
strălucita sa participare la congresul me
dical internațional din Berlin, din 1897, 
când comunicările sale au fost primite eu 
adevărate ovațiunî de lumea sciențifică
— ovațiunî ce în mare parte se restrân
geau și asupra țărei sale.

D. dr. Babeș termină, spunând că 
și-a îndeplinit o sfântă datorie arătând, în 
fața Academiei, valărea operelor aceluia, 
care a contribuit așa de mult la ridicarea 
sciinței medicale în România.

Comitetul administrativ din Clusiu 
a ținut în diua de 20 Decemvrie o ședință 
sub președința fișpanului contele Beldi

r
Și totuși pe de altă parte eram mulțumit; 
mi-se părea, că am săvîrșit o faptă lău
dabilă și necesară.

M’am întrebat adesea: „Am procedat 
corect? Am făcut vr’o nedreptate? Ei îsi 
purtau vechea lor dragoste în sufletul lor, 
cum porți un glonț într’o rană cicatrisată. 
Ore nu vor fi acum mai fericiți? Era prea 
târdiu, pentru ca chinurile lor să reînvie, 
der încă destul de timpuriu pentru dânșii, 
ca să-și aducă aminte cu emoțiune de 
suferințele lor.

Și păte în primăvara viităre, într’o 
seră, când o radă de lună străbătând 
printre crengf va lumina erba tînără de 
la piciorele lor, ei aducându-și aminte de 
suferințele grozave din tinerețe, se vor 
stringe de mână și păte acestă scurtă des- 
mierdare va vărsa în vinele lor ceva din 
fiorul pe care nu li-a fost dat să-l cu- 
noscă, le va comunica acea beție cerescă, 
care dăruesce celor ce se iubesc într’un 
singur fior mai multă fericire, decât pot 
să recolteze alți omeni în întrăga lor 
vieță.

O....
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descărcat șese glonțe de revolver asupra 
jupânului Duvăd Perlmutter. Cele mai 
multe gldnțe n’au nimerit și numai unul 
l’a rănit pe jidov la frunte. Perlmutter 
era arendaș, cum sunt multi arendași 
evrei în Moldova, cari îșî bat joc de bie
tul popor. Duvăd și-a pus ochii pe Eli- 
sabeta și a desonorat’o. După aceea a 
părăsit pe Elisabeta și și-a luat balabustă 
după legea lui. Elisabeta fii alungată din 
casa părintescă și neavând unde se duce, 
s’a rugat de jidov să-i dea măcar 200 lei 
să-și cumpere o mașină de cusut, cu care 
să-și câștige pânea, Duvăd însă a refu- 
sat’o și a dat’o afară din casă. In despe
rarea ei a comis apoi atentatul. Jurații 
din Vaslui au dat verdict negativ, în urma 
căruia fata fu achitată.

Un om omorît de un bloc de ză
padă. Mercur!, primăria din Bucuresci a 
dat ordin ca proprietarii seu chiriașii să 
curețe zăpada de pe acoperișuri, pentru 
ca să nu se întâmple vre-o neuorocire, 
cădend blocurile înghețate în capul tre
cătorilor. Acestă ordonanță însă nu a fost 
respectată. Consecința a fost, că Vineri 
un tînăr funcționar V. Rdmer de la căile 
ferate rom. s’a nenorocit. Pe când d-l 
Rdmer trecea pe bulevardul Academiei, 
prin fața otelului Bristol, de-odată un bloc 
de ghiață se desprinde de la marginea 
acoperișului și-i cade în cap. Rdmer cade 
la pământ acoperit de sfărîmăturile blo
cului de zăpadă solidificată. Ridicat de jos 
nefericitul avea craniul sdrobit. Trans
portat la spitalul Colțea, nefericitul expira 
în odaia de gardă.

Moștenire celebră a lui Vartic dii 
Basarabia. La 20 Decemvrie st. v. este 
ultimul termin la Chișineu, în care se vor 
da în cunoscință actele și se vor verifica 
titlurile moștenitorilor. Sunt 60 de moște
nitori și 30 de cereri. Din România vor 
pleca d-nii Nicu Nanu, Gavril Musicescu, 
Alex. Brăescu și G. A. Brăescu.

Episcopie lipovenâscă. Se dă ca 
sigură scirea că în curând se va înființa 
în Iași o episcopie lipovenescă. Pentru 
acestă înaltă demnitate este desemnat 
actualul archimandrit de scaun al cate
dralei din Cernăuți. Se scie, că lașul este 
cu deosebire centrul lipovenilor și scopi- 
ților birjari, de unde s’au ramificat pe 
urmă în totă țera.

Furnisare. Direcția serviciului de 
mișcare a. c. f. u. din Clușiu și Arad pu
blică un anunț pentru oferte de lemne de 
foc, care se pdte consulta de cei interesați 
în biuroul camerei de comerciu din Bra
șov. Termicul este pe dina de 8 respective 
12 Ianuarie 1903.

Un pianino de Hoffmann, aprope 
nou de tot, se află de vândare. Detailii se 
pot afla la administrația foiei nostre.

Akos. S’a votat din „fondul cultural" suma 
de patru inii cordne pentru procurarea 
tablourilor Maj. Sale, a lui Szechenyi, 
Beak și Kossuth. S’a votat mai departe a 
să plasa banii fondului administrativ și 
din fondul orfanilor la 14 bănci, dintre 
■cari au omis „Economul* pe motivul es- 
primat în ședință de referentul Szereday, 
fiind-că „se svonesce11 că în direcțiunea 
acelei bănci „s’ar fi ivit divergențe, cari 
pericliteză soliditatea ei“. — Am în
țeles.

Proprietar: JDr. Aurel MOireșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Principele Ferdinand al României 
inspector general al cavaleriei române, de 
vre-o trei săptămâni a început se inspec
teze trupele cavaleriei din flote centrele. 
Alaltăeri terminând inspecțiile sale la 
trupele de cavalerie din Tecuciu, a părăsit 
acest oraș cu acceleratul, mergând la 
Vaslui, apoi la Galați; la 10 Decemvrie 
va fi la Brăila; la 11 la Ploescl, er sera 
se va întărce în Capitală.

Inginei1 diplomat. D-l Victor Man- 
deal a obținut la polytechnicul din Buda
pesta diploma de inginer.

Stindardul Maghiarilor din Bu
curesci. O scire ciudată aduce „Bud. 
Hirlap" de la 20 Decemvrie. Secția de 
■cant a „Societății regelui St. Stefan" din 
Bucuresci, vre să-și ^pregătescă un stin
dard național (maghiar/ Societatea nedis- 
punend de mijloce a apelat la sprijinul 
publicului maghiar. Credem, dice „B. H.", 
că publicul maghiar va da sprijinul său 
pentru stindardul Maghiarilor din Bucu
resci. Pănă acum au contribuit deputății 
dietali Hegedus Lorant 5 cor., Sandor 
Pal 5 cor. Societatea își are sediul în 
Strada Carol 120. — Fără comentar.

Ateneul român a inaugurat aseră 
Duminecă în 8 Decemvrie, seria conferin
țelor sale. Discursul de deschidere a fost 
pronunțat de Gr. G. Tocilescu, care a vor
bit despre mitropolitul Andreiu baron de 
Șaguna.

Ministrul României la Constan- 
tinopol. D-l AI. Em. Lahovari întorcân- 
■du-se din concediu la postul său, a remis 
lui Tewfik PașaJ ministrul afacerilor străine 
al Turciei portretul M. S. Regelui Carol, 
din incidentul recentei încheieri a con- 
vențiunei de comerciu turco-română.

Deces. Sâmbătă a încetat din vieță 
M. Minovicl directorul diarului „Curie
rul Financiar*. După anî îndelungați de 
muncă cinstită și consciențidsă, M. Mino- 
vici reușise să facă din „Curierul Finan
ciar" unul din cele mai apreciate și mai 
aitile publicațiuni economice.

Monumentul resboiului. Legea pen
tru ridicarea unui monument în amintirea 
resboiului Independenții și în onorea ar
matei române, votată de corpurile legiui- 
tdre, a fost promulgată prin decretul re
gesc de la 5 Decemvrie v. 1902.

Sanatoria de tuberculos!. „Le Fi
garo* publică prima listă din subscripția 
pentru organisarea și întreținerea unui 
■sanatoriu de tuberculoși la Bligny, în 
Franța. In fruntea comitetului de patro- 
nagiu e profesorul Brouardel, membru al 
•academiei de medicină și decan al facul
tății de medicină din Paris. Comitetul e 
compus din nume cunoscute: profesori 
universitari, medici celebri, înalți magis
tral, mari comercianți și industriași, dmeni 
fle litere, etc. Totalul acestei prime liste 
se ridică la respectabila sumă de franci 
338.333.

Cu inima în partea drâptă. Femeia 
lui Vasilie Gliganu din Suciag s’a dus mai 
deunădi la clinica din Clușiu, unde s’a 
jeluit doctorului, că nu scie ce are. Doc
torul Purjesz a constatat, că nu sufere 
nici de o bălă seridsă, în același timp însă 
a descoperit, că femeia are inima în par
tea dreptă. Dealtmintrelea femeia, care e 
în etate de 56 anî, e voinică și are 6 copii.

Atentatul unei fete de Român, 
înaintea curții cu jurați din Vaslui s’a 
judecat Joia trecută procesul fetei Elisa
beta Preda, din iHârșova, acusată că a 

vărat, că nu s’au mărturisit de Maghiari, 
decât aceia, cari nu sciu nici un cuvânt 
românesce. Numărul acestora însă este 
destul de însemnat, căci sunt 26.396. In
teresul guvernământului bisericesc valah 
și al biurocrației maghiare se unesce în 
aceea, că pe acești credincioși maghiari 
îi presentă drept Valahi maghiarisați. Deo
sebirea este numai, că cei dintâiu se je- 
luesc, cei de al doilea se laudă. Amân
două însă sunt minciuni, căci adevărul 
este, că în Ungaria nu esistă diecesă gr. 
cat. care să n’aibă din timpuri imemoriale 
credincioși maghiari. Se pdte dovedi în 
ceea-ce privesce diecesele valahe, că pro
porția credincioșilor maghiari seu cunos
cători de limba maghiară a scădut, în ul
timii 10 ani, ceea-ce se pdte deriva de 
acolo, că autoritatea bisericâscă i-a in
fluențat pe cei-ce scieau amândouă lim
bile, ca să scrie în rubrica limbei materne 
limba valahă. (Cine a făcut recensămân
tul, ilustrisime domnule Szabd? Autorită
țile bisericesc!?).

„întreb acum: Unde se pdte găsi în 
diecesele valahe măcar un fragment de 
inteligență maghiară, care se corăspundă 
proporției credincioșilor, cari nu sciu nu
mai unguresce? Nicăiri. Etă resultatul în- 
troducerei modei românei"

D-l Szabd regretă, precum se vede 
din cele mai de sus, că în inteligența ro
mână nu se găsesc renegați, ca la Ruteni, 
și că generația cultă eșită chiar din sînul 
poporului din părțile acelea, unde limba 
română a început se fie uitată, se mărtu- 
risesce de română. Ce se-i faci însă, decă 
sentimentul de rassă este mai puternic, 
decât tdte momelile puterii! Ce să-i faci 
clasei aceleia inteligente, care chiar ddcă 
a fost educată la șcdle maghiare, n’a pu
tut fi mistificată în așa măsură, încât să 
tăgădudscă adevărul!

De-altmintrea d-l Szabd, în loc să 
bată apa în piuă, mai bine ar face să ce- 
tescă cartea lui Czirbusz, după care con- 
vingându-se de adevăr, pdte ar găsi, că și 
străbunii săi au fost Români, și că d sa 
va fi pdte descendentul acelui preot din 
Hajdu-Dorog, despre care în șematismul 
de la 1819 al diecesei Muncaciului se 
scriea: „Parochus pro parte valachica D. 
Basilius Szabd*.

Aiurări șoviniste.
D-l Szabd Jeno, membru în camera 

magnaților, care dice, că el e „greco-ca- 
tolic maghiar" și stă în fruntea unei co- 
misiuni, care își are de scop dobândirea lim- 
bei unguresc!, ca limbă liturgică în bise
rică, scrie în numărul de la 21 Decemv. 
al diarului „Budapesti Hirlap" un articol 
sub titlul „Rute an seu rus maghiar?“ 
(Ruten vagy magyar-orosz ?).

După-cum însu-și titlul este un non 
sens, așa și cele două coliîne de „argu
mentări" ale d-lui magnat sunt nisce aiu
rări. Fiind-că însă d-lui se ocupă inciden
tal în acel articol și de Români, reprodu
cem în traducere câte-va pasage, drept 
dovadă despre „logica non sensului11.

„Se judece ori-cine — dice d-l Sz.— 
ce bine a resultat din aceea, că am înlo
cuit numirea, de valah cu numirea de 
Român. Poporul de rând n’a îmbrăcat re
dingota română, ci a rămas și pe mai de
parte „rumun", ori decă vorbia unguresce, 
se numea singur „valah". Inteligența din 
potrivă este cu desăvîrșire română.

„In ținuturile maghiare ale diecesei 
gr. cat. de Oradea-mare sunt șepte pro
topopiate cu 45.000 de credincioși, din 
cari numai 4280 nu sciu unguresce. Ade

Din comitatul Solnoc-Dobâca.
(ReflexiunI la articolele „Gogorițe istorice".)

Onorate D-le Redactor!
Cetind în Nr. 250 al „Gazetei Transilv." 

sub titlul „Gogorițe istorice", de altminteri 
forte nimerit întitulat, o reproducere din nou 
născutul diar maghiar „Nepszovetseg", 
m’a cuprins o mirare vădend, cum iubiții 
noștri corapatrioțl se încercă în tdte chi
purile a nega originea nostră latină. După 
ce se vede cumcă cu Rethy, Hunfalvi etc. 
compatrioții noștri nu se pot îndeajuns 
ferici, se încercă acum noi născuții istorici 
maghiari a merge și mai departe și a ne 
reduce originea uostră pănă la înrudirea 
cu poporul secuiesc și în fine cu cel ma
ghiar: „A szăkely es olăh nep fajrokonsâga" 
și „a magyarok es az olăhok rokonszăr- 
mazăsa". Savantul istoric de la Hodmezo- 
vesărhely își sparge capul cu întrebarea, 
că de unde și de la cine se derivă Ro
mânii, după-ce nice că se pot identifica cu 
Dacii, nice cu Romanii??! Și ajunge la 
conclusiunea cumcă Românii sunt descen- 
denți ai poporului albanez, ce locuia în 
regiunile Caucasului; va să dică suntem 
descendențl ai acelei rasse, care descinde 
din tulpina poporelor huno-schite.

Deprins fiind cu atari absurdități, pro
babil că precum alți cetitori ai „Ga
zetei Transilvaniei" așa și eu treceam la 
ordinea dilei asupra acestor „mistificări 
istorice", decă nu cumva anonimul istoric 
atât de interesant, nu s’ar fi provocat pen
tru argumentarea slăbuțelor sale aserțiuni 
istorice la comuna românescă „Fellak" 
din comitatul Solnoc-Dobâca. „Valahii — 
dice savantul anonim — despre care se 
face amintire în cronica lui Nestor a fost 
un popor de păstori și a fost cunoscut în 
Orient sub numirea de „fellah", er mai 
târdiu și la noi cu încetul sub numele de 
„Valah", er în o notă separată adauge 
„Poporul agricultor și de păstor la Arabi 
pănă în diua de astădi senumesce „fellah" 
în oposiție cu luptătorii bediuni : în comi

tatul Solnoc-Dobâca și astăcji esistă o co
mună valahă cu numele „Fellak". Din 
nota presentă apare cumcă scriitorul de 
la Hodmezovasarhely numirea de „fellak" 
a comunei „Szâszfellak" din comitatul 
Dobâca o identifică cu cuvântul „fellah", 
vrând prin acesta a dovedi cumcă acăstă 
numirea și-a căpătat’o comuna acesta de 
la acel popor de păstori cunoscut în Orient 
sub numirea de „fellah", er mai târdiu 
imigrat în acest ținut sub numirea de 
„Valah".

Pentru-ca de-o parte on. public cetitor, 
er de altă parte savantul istoric de la 
Hodmezovasarhely să se convingă, că pe 
ce slăbuțe argumente se baseză aserțiunile 
sale, pentru a dovedi că Valahii să derivă 
din aceea rassă albanesă din ținutul Cau
casului, care descinde din tulpina popdre- 
lor huno-schite, void face o schiță mono
grafică a comunei Feleacul-săsesc (Szăsz 
fellak) după datele ce le am la dispo- 
siție.

Comuna Feleacul săsesc (Szăsz fellak) 
este o comună mică, care după recensă
mântul cel mai nou numără 655 de suflete, 
între cari 553 suflete români, 84 maghiari 
și 18 jidani. Se află la o distanță de 40 
k-m. de la capitala comitatului Solnoc 
Dobâca, va să dică de la Deșiu, situată 
pe nisce coline. Jur împrejur acăsta co
mună este încunj urată cu păduri și tradi- 
țiunea spune, cumcă însăși comuna ca 
atare a fost fondată în mijlocul unor pă
duri de o mărime gigantică. Esistența ei 
se începe cam pe la anul 1364 și o vedem 
sub numirea de „fellak", „fenlok", „felea
cul român" și „feleacul maghiar" („ma- 
gyar ăs olăh fellak"). Actele tradiționale 
spun, cumcă acâstă comună a fost fondată 
din partea Sașilor, de unde ș’a și căpătat 
mai târfjiu numirea de „Szăsz fellak".

(Va urma)

„La cestiunea învățătorilor din 
Selagin“.

Părintele Ștefan Szabd din Cățelul 
unguresc ne trimite un răspuns mai lung 
la reflexiunile publicate sub titlul de mai 
sus în „Gazeta Transilvaniei". Părintele 
Szabd spune, că d-sa a fost preot în co
muna Valcăul românesc, pe timpul când 
se dice, că a fost gonit din acea comună 
învățătoriul. Apoi continuă:

„Din tot comunicatul numai atâta 
este adevărat, că la respectivul învățător 
ca la multi alți preoți și învățători s’a fă
cut perchisiție pentru „Memorand" și „Re
plică", însă nu la intrigile și denunțările 
cui-va, ci din îndemnul propriu al preto- 
relui, care nu este adevărat, că s’ar fi dus 
în personă la perchisiție cu 8 gendarmi, 
și prin urmare nici nu l’a putut amenința 
cu vorbele, ce i-se atribue, ci a trimis 
numai doi gendarmi la perchisiție, și atâta, 
învățătorul n’a avut de suferit nimica pe 
urma acelei investigații.

„învățătorul respectiv a plecat din 
I acea comună doi ani după-ce se îndepăr
tase d-l Szabo, prin urmare nu este ade
vărat, că l’ar fi persecutat și gonit d-l 
Szabo, căci mai sunt și alte împrejurări, 
câri îi alungă pe bieții muritori dintr’un 
loc în altul, nu numai „bună-voința" sati- 
risată a clerului".

.Literatură.
A apărut „Almanachula societății 

„Petru Maior* Budapesta 1901 ca on con
ținut bog r. și ilustrat. Format 8° cu 144 
pagini, l.rețul 4 cordne. Se află de vencjare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

Sosiți în Brașov.
Pe dina de 20 Decemvrie.

H. Europa: Mannheim, Viena; Nebesky* 
Putna; Gebhardt, Oovasna; Andrasofsky, Clușiti; 
Haas, OincI-bisericI; Ferenreich, Cs. St. Imre; 
Durko, Torda-Koppand.

Orient: D-na Kapitâny, Gyertyamos; Mă- 
r&uț, Ploiești, Benedek, Pesta.

Bucuresci: Schick, Pesta; Weiser, Viena.
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Călmdarul Plugariului,
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Muresianu — Brașov, „Că- 
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 urmăm"). 
Oălugărenii (poesie; de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan. „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr 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. Vpchiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe1*, 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 19 Decemvre n. 1902.

Renta ung. de aur 4”/0...................
Renta de corone ung. 4°/0 • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 •
Impr. căii. fer. ung. în argint
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 ....
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 706 50
Acții de-ale Bănce1 austr. de credit 669 —
NapoleondorI........................ 19 06
Mărci imperiale germane . . . .117.02’/2
Lonldon vista....................... 239.22 */2
Paris vista....................................... 95.12‘/2
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95.25
Note italiene ..................................—.—

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
din I860.

120 10
97 90
91 —
98.10
98.50

201 —
156.50
101 35
101.20
120.70
100.40
92.25

159.30
15.50

Cursul leșurilor private
din 16 Dec. 1902.

oump. nde

Basilica...................................... 18 40 19 40
Credit ...................................... 434.— 438 —
Clary 40 11. m............................ 187.— 200.—
Navig. pe Dunăre..................... —.— —
Insbruck ........................... 87.— 89—
Krakau ................................ 76.— 78.-
Laibach...................................... 75 — 78.—
Buda........................................... 180.- 2o0.—
Pa1 fly........................................... 182. 186.—
Crucea roșie austriacă . . 55 10 f610

„ „ ung...................... 26 50 27 50
„ „ ital .... 27.25 28.25

Rndoif ................................ 70.— 75.—
Salm........................................... 242.— •246.—
Salzburg...................................... 76.— !■<.-
St. Getiois ........................... 250 — 270.-
St.anislau ........................... 77 — 8-t—
Tnentine 41/„ll/n 100 m. c. . 428 — 433 —

„ 4"/0 50...................... 12.25 44,25
Waldstein................................ tB.~ 71.

„ de 10 franci . . . 32.— 35.—
Banca h. ung. 4°/0 .... —

Dr. univ. -med

Nr. 270. —1902.

iii
fost asistent la clinica 

Universității c. s. r. din Graz.
S p e c i u 1 i 8 t

pentru bălele <le urechi, nns, gsst pre
cum și pentru bălele de gtiele și esterne.

Orele de ordinațiune :
dela 10—12 a. m. și 3—4 p. m.,

:----- - în îîe-care di.*
Din 26 Decemvrie 1902 în 

Str. Orfanilor ni'. 18 (parterre).
785,1-10)

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Decemvre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. M 18.80 71 .18.88
Napoleond’orl. 71 19.04 n 19.07
Galbeni n 11:20 71 10.30
Lire turcescl n 21.40 n 21.50
R ble Rusesc!

71 2.54 7J — €_
Mfirci germane 71 117.25 n — t—

Scris fonc.Albina 5% 101.- n 102. -

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 17 Decemvrie 1902.

Măsura 
său 

greutatea
CInlîtatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 30
n Grâu mijlociu . 13 20
n Grâu mai slab . . . 13 —
n Grâu amestecat 9 60
n Secară frumosă.. 8 80
71 Săcară mijlociă. . . 8 60
71 Orz frumos . 7 25
.? Orz mijlociu. . . 7 20
n Ovăs frumos. . . 5 40
n Ovăs mijlociu . . . 5 25
71 Cucuruz .... 11 —
H Mălaiu (meru) . . . 8 —
n Mazăre........................ 17 _
71 Linte........................ 15 _
n Fasole........................ 17 _
71 Sămânță de in . . 24 _
n Sămânță de cânepă . 7 50

Cartofi........................ 1 30
71 Măzăriche. _ _

l kilă Carne de vită . — 96
n Carne de porc . 1 04

77 Carne de ’nerb«< e — 64
IH) kil Său de vita pibs- t 44 _

Seu de wă tr-j ’v 64 —

Bursa de Bncuresci
dii 17 Dec 1902

S c o i>i [) t ii r i:

V a 1 o r i D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... "7o Ațl.-OCt 98.78
„ „ Impr. 1892 . . 5 a Ian.-Inl. 100.-
„ „ din 1893 . . . 5 a 100.-
„ „ 1891 int. 6 mii. & „ Api.-Oct. —
„ „ Impr. de 321/, mii. 4 „ Ian.-lul. 87.'/.,
„ „ Impr. de 50 mii. . ■’ Jî 87?/,
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4 ,, 88.'/,
„ „ Impr de 45 m. 1891 4 a 88.--
„ ,, Im de 120 mii. 1894 4 a 88.—
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 a 86.1/,

Oblig, de Stat (Oonv. ru-ale) Mai-Nov. 86.*/,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei BucurescI 18-tB 5% Ian.-Inl. —
d ji j7 din lbiS4 5 a Mai-Nov —
„ „ „ din 188-i 5 a Iun.-Dec. —.—
„ ,, - „ • din 1890 5 „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 a Iau.-Iul. 100.5/.
Scris, fonciare rurale din 1890 4 a 90.'/2

„ „ urbane Bucuresc ° a 89.1/,
D 77 77 aî|d • &a 82.-2

Oblig. Soc. de basalt artificiali
V. N.

tâ 7' —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50< ■ 150 v.
Banca Națion. uit.. iiv. 86.— 5C.0 într. v. _ _
Banca agricolă................................ 500 150 v. 242 .
Dacia România uit. div. 35 lei 200 într. v. 247. -
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2 0 135.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 20 3a7.—
Soc. rom. de constr. uit. d v. 15 1. 250 382.-
Soc. rom. de hâriie uit. —.— l(Jf- _ ,_
..Patria" Soc. de asig. uit. 4 1-1 100 .—
Soc. rom.de peTol L em. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —,—
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1 1000 —.—
Sociat,. p. constr de Tramaxs 200 —
20 franci aur................................. — —
Fabricile Unite de gaz6.se. . . 12 n w

Banca nat. a Rom. 
Avansuri pe efecte
Banca agricolă
Casa de depuneri 
Londra . . . .
Viena...........................

&7o Paris .... 3u/o
6 a P tersburg . . 5%
9-10% Berlin .... 8°/o
b'/2 Belgia . . . 3—
3 — Elveția . . . 3%
3'/2

Tergul de rîmători din Stembruch.
Starea rîmătorilor a fost la 16 

Dec. n. de 26,301 capete, la 17 Decembrie 
*u intrat 332 capete și au eșit 798 capete, 
rămânând la 18 Decembre n. un număr de 
25,835 capete.

Se notăză marfa ungurescă: veche r 
grea dela 110—111 fii. tânără grea dela [ 
114—115 fii., de mijloc dela 114 — 115 fii. 
— Serbescă: grea HO —112 fii., de mijloc 
108—110 fii., ușoră 106—108 fii. kilo
gramul.

ÂNUNCIURI 

(taerțtai și reclame) 
sunt a se adresa subscrâses 

^msnîsirab-jm, casu- pe»,
winist assunceM mai maaiSf 

«dată se face scăsdeîineiret, 
oare Cfesse ca cât psifetJcarea 

face mai d® muJte-orif.
Aduni îstr. „Gazetei Trans."

Bursa de mărîari din Budapesta.
din 17 Dec. 1902

S fi m i n ț e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograrne

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.35 8.f0
Grâu dela Tisa .... 80 8.25 8.40
Grâu de Pesta 80 8.30 8.45
Grâu de Albi regală . , 80 ,—
Grâu de Bâcska .... 80 ,— ,—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 .— .—

Guali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori nonS per 

Hect. 10C chilograme

dela pana In
SScara . . . .0--72 6.65 6.80
Orz . . , nutreț. . 60--62 6.50 6.65
Orz. . , de rachiu 62- 64 5.85 6.--
Orz . . . 
Ovăs . . .

de bere . 64--66 5 65 6.—

Cucuruz . bănățfin . 75 .—
Cucuruz . alt soiu . 73 —,— —.—
Cucuruz .
Hirișcă

77 71
5.50 5.8 0

Producte div. Soiu 1 C u r s u i

dela pană
Săm. de trifoi Q Luțernă ungur. Ol 52.— 58.—

„ transilvană â —.— —.—

77 „ bănățenă dK ta77 „ roșiă • • 55.— 59.—
Ulei de rapiță rafinat duplu 0 ---------
Ulei de in . ■-iH —.— —,
Unsâre de porc dela Pesta 0 70.— 70.50

J7 71 dela țeră . 0 — —
Slănină . . . sventată . 55.— 55 50
Prune .... din Bosnia • • 0 17.- 17.50

n
Lictar .... Slavon și Serbia 

din Serbia în s.

0
__ .__ __

Nuci . . . • 
Gogoși. . . •

slavon nou 
sârbesc

• -
6 
Pi

r-4
Jf ■din Ungariaii

Miere .... ungurescl. a —.— —
seroescl . R 

h .— __ ,__
Cfiră .... brut — —,__
Spirt Droidiuțe de 8. —.— __ . —

Fabricat indigen!

rfm fabrica de Șampanie în ffludafok

furnisorii curți ees. și s’Cg.

Deposit: ALFEED KAMITER» Brașov, 
de cdelioa-tese»

Sz. 12027 1902.
ilkvi.

Ârveresi hirdetme n.y„
Radu V. Irimie 6-tohâni lak6i vâgrohajtatonak Radu G Linția szL 

Moldovân o-tohâni lakos vegrehajtâst azenvedett elleni vâgreh. ugyâben 
a kârelem kovetkeztdben a vâgrehajtâsi ârverbs 490 kor. tokek oveteAs 
es ennek 1899. 6vi augusztus ho 26-ik napjâtol jâro 5°/0 kamatai, 355 
kor. 80 fillârben perbeli vâgrehajtâsi mâr megâllapitott, valainint jelen- 
legi 21 kor 50 fiilor es a mâg felmerulendâ koltsâgeknek kielâgitese 
vegett, az 1881. LX t cz. 144 §. alapjau es a 14G. §. ertelmâben a, bras- 
s6i kir. torvenyszek (a sârkânyi kir. jâfâsoirosâg) teriiletân levo 6-Sm- 
kân fekvo, az o-sinkai 995 sz. tljkvben 341/2, 342/1 b hisz. ingatlanra 
338 kor, 2981, 2982/1 hrsz. ingatlanra 9 kor. 3493/1 hrsz. ingatlanra 
13 kor, 5761 hrsz. ingatlanra 13 kor. 6188 hrsz ingatlanra 7 koronâ- 
ban ezennel megâllapitott kikialtâsi ârban elren ieltetik.

Az ârveres megtartâsâra hatâridoiil 1902-ik evi deczember 30 ik napjă- 
nak d. e. 9 orăja O-Sinka kozsâgbe tiizetik ki.

Ărverezni szând^kozok tartoznak az ingatlanok becsârânak |C°/0-ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem l-6n 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugytni 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt ovadâkkâpes ertâkpapirban a kikul 
dott kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ârtelm >ben a
bânatpenznek a birâsâgnâi elbleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszeni 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vâtelârt ket egyenlo rcszletben pedig az elsfit 
az ârveres napjâtol szâmitando 15 nap alatt, a mâsodikat ugyanazon 
naptbl szâmitandd 30 nap alatt, mindeu egyes vâtelâri reszlet titan az 
ârverâs napjâtol szâmitandb 6°/0 kamatol-kal egyutt az 1881 e. deczem
ber h6 6 ân 39415/1 AI. sz. a. kelt rendeletben eloirt mddon a fogara»i 
kir. adohivatalnâl, mint biroi leteti penztârnâl lefizetni.

A bânatpenz az utolso râszletben fog beszâmittatni.
Az ezen ârverâsi hirdetmâny kibocsâtâsâval egyidejuleg megâliapi- 

tott ârverâsi feltâtelek a hivatalos 6râk alatt ezen kir. birosâg mint 
tlkvi hatbsâgnâl 6s az O-Sinka kozsâg eloljârbsâgânâl tekinthetok meg.

Az elrendelt ârveres a fentirt tljkvben feljegyeztetni, ezen ârveresi 
hirdetmâny egy peldânya a birbsâg hirdetmânyi tâblâjâra kifuggesztet- 
ni, tovâbbâ kifuggesztâs vâgett az ârveresi feltâtelek pedig megtekint- 
hetâs vegett egy-egy pâldânyban O-Sinka kozsâg elOljârdsâgânak, netn 
kiilbnben ezen ârverâsi hirdetmeny egy-egy peldânya Uj-Sinka, Ohâba, 
Persâny szomszedos kOzsegekben a helybeli szokâs szerint azonnali ko- 
rozes vâgett a nevezett kozsegek elbljârosâgâhoz megkuldetni rendeltetik.

Ezen ârveresi hirdetmeny az egyidejuleg megâllapitott ârverâsi fel- 
tâtelekkel egyutt az 1881. 6vi LX. t -cz. 153. §-sa intâzkedâsâhez kâpest. 
a keresettre hozott els6 vegzesre elbirt szabâlyok szerint megkuldetni 
rendeltetik.

Mirol erdekeltek ârtesittetnek.
Fogaras, 1902 âvi oktdber ho 3-ân

A kir. jbirosâg, mint tkkbnyvi hatosâg
Schupiter, 

783.1—1 kir. albiră.

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.

rom.de
gaz6.se

