
REI) ACȚIUNEA , 
! .Itoinistrațiiiiiea si Twomfla 
brașov, pjgța mare -5^- 
Sezisorî nefrancate nu se pri

mage.— Manuscripte nu so 
retrimit.

INSERATE 
oe prlrncsa la Admlnlbtrațlune în 

,! Brașov și la unnitt6rele 
BIROURI de 5.NTJNȚURÎ : 

in Vlena la N. Dukes Nachf., 
Em. Augenfeld &.Enierift Lea
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
polik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
bergor, Ekstein Bornat, Iuliu 
Leopold(VH Erzaâbet-korut).
PREȚUL INSERȚIUMILOR:

o seria garmond pe o oolână 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o soriâ 20 bani.

A N U L L X V.

bqaeeta“ iese is tore d:. 
Ăiionaniente pentru Austro-terie: 
Fa un un 24 oor., pe ș^oe Luni 

12 oor., po troi luni 6 oor.
N-rii de Dumineca 2 fi. pq an. 

Pentru România si străinătate: 
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începutul sfârșitului.
înainte cu câte-va c[ile am ară

tat ce mare problemă li-s’ar oferi 
congregafiunilor comitatense pentru 
a o discuta în sinul lor, decăarține 
seină de nedreptatea, ce li-se face 
naționalităților nemaghiare pe tere
nul cultural, când din partea statu
lui nu li-se dă absolut nici un spri
jin pentru scâlele de legea și limba 
lor, deși plătesc contribuție la stat 
ca și Maghiarii.

Am c]ia atunci, că așa ceva nu 
se pote aștepta pân’ ce va dăinui 
sistemul actual, că acesta va trebui 
mai întâiu se cadă, seu se se schimbe 
radical, ca se potă ii posibilă dis
cutarea unor astfel de cestiuni de 
dreptate și de libertate în adunările 
comitatense.

Pentru astăcjl nu pâte fi vorba 
de ast fel de posibilitate, căcî în 
acele congregațiunl predomnesce, 
cu de tot puține escepțiunl, spiritul 
cel mai ostil naționalităților și con
fesiunilor nemaghiare, care și-a a- 
juns deja culmea. Cu atât mai apro
piată pare însă în asemeni împre
jurări perspectiva prăbușirei acestui 
sistem, care dă nutrement atât de 
mare uneltirilor celor mai condern- 
nabile în contra esistenței naționale 
a poporelor de limbă nemaghiară.

Cu cât mai departe va merge 
șovinismul dominant în atacurile și 
atentatele sale contra naționalități
lor, cu atât mai aprope vom fi de 
sfîrșit.

Este o adevărată bolă, ce a cu
prins pe tote mediocritățile erei 
acesteia șoviniste în a se face re
marcabile, a-și câștiga merite, ba 
glorie chiar înaintea fanaticilor și 
fanatisaților prin născocirea de tot 
felul de mijloce de suprimare și te- 
rorisare a naționalităților.

Nu de mult comitatele Treiscaune 
și Pojun au propus modificarea și 
desființarea de fapt a legei naționa
lităților. Acuma se trezesc cei din 

comitatul Nyitra și aduc în congre
gația lor nisce hotărîrî asupra unor 
nouă măsuri pentru a terorisa și ti- 
ranisa naționalitățile, cu scop de a 
le face incapabile de ori ce acțiune 
în apărarea drepturilor și aspirațiu- 
nilor lor legitime. E vorba chiar ca 
aceste hotărîrî să fie adresate prin 
curendă tuturor comitatelor din țâră 
cu rugarea, să le primăscă și ele.

Și ce credeți, că au hotărît ono
rabilii șoviniști ai comitatului Nyitra?

Ei propun între altele să fie spo
rit numărul inspectorilor de școle; 
ia fie-care preparandie din. țâră să 
fie numit din partea statului un con
trolor cu misiunea de-a urmări cu 
atențiune progresul în limba maghiară 
precum și spiritul învățătorilor și 
simțul național al elevilor! Guvernul 
să eserciteze drept disciplinar și asu
pra învățătorilor școlelor confesio
nale; guvernul să aibă dreptul a de
părta de la șcălele confesionale și 
medii pe preoții, cari sunt în prepus 
a lăți spirit antipatriotic, făcând pași 
pe lângă autoritatea bisericescă și 
dăcă acâsta n’ar satisface lui într’un 
termin anumit, să potă închide șcbla; 
meseriașii eșiți din școlele industriale 
din Boemia și Moravia, să nu potă 
dobândi licență de meserie. (Propu
nerea acesta est.e îndreptată special 
în contra Slovacilor); directorii poș
telor să fie datori la cererea guver- 
uului a arăta, cari sunt cei ce abo- 
nâză cjiare și scrieri nemaghiare; 
Viceșpanul să aibă drept să se pre- 
sinte la orl-ce întruniri, a căror 
limbă de sfătuire este nemaghiarâ, 
și s’o potă disolva, și să potă opri 
representative și prelegerile reuniu
nilor nemaghiare ; să se aducă o lege 
prin care să se dispună ca agitatorii 
naționaliști antimaghiari și soții lor 
mai periculoși să potă fi espulsațl din 
Ungaria âr averea lor și a familiei 
lor să potă fi espropriată pe basa unei 
prețueli în favorul visteriei statului; 
să nu le fie permis a-se așeeja în 
țâră acelora, cari sunt bănuițl din 

punct de vedere al intereselor ma
ghiare ș. a.

întrebăm pe ori-ce om cu minte, 
care va ceti hotărîrile de mai sus, nu 
este acâsta începutul sfârșitului ba- 
,pha,paliilor șovinismului destrăbălat?

Tratările privitore la pact se con
tinuă. Ministrul president Coloman Szell 
a plecat eri după amiadi la Viena, ca se 
tracteze cu guvernul austriac. Marți se va 
reîntdree la Budapeșta.

Conflict inevitabil. Cum s’anunță 
din New-York, generalul Jung, care a co
mandat contingentul american în China, 
în timpul răscdlei Boxerilor, a predis un 
răsboiu general în extremul-Orient. La un 
banchet al Camerei de comerciu din Cle
veland, generalul a dis:

„Supremația comercială în Orient, 
„depinde de menținerea unei puternice 
„forțe militare, în apropierea Chinei; mo- 
„mentul nu e depărtat, când rivalitatea 
„comercială va face un conflict inevitabil, 
și trebue se fim gata.”

Guvernul român și Bulgaria’ 
Guvernul român, scrie „Cronica14, voind a 
da o nouă dovadă de dorința sa, ca rela- 
țiunile cordiale, cari unesc actualmente 
România și Bulgaria, să devie din ce în 
ce mai strînse, a revocat decretele de es- 
pulsare, cari au fost date acum 2 ani, în 
contra supușilor bulgari, d-nii Tudor Ian- 
coff—Gotemberski, Stoian Gheneff, Theo
dor Gabrowsky, Dumitru Petroff—Patscha- 
djieff, Hristea Stoianoff, Vladimir D. Ca- 
sacoff, Ivan Sirnu seu Ivanciu Simionescu, 
Ștefan loan Ghetzoff și D. Calaroff. Toți 
aceștia erau bănuiți, că aveau legături cu 
comitetul macedonean revoluționar din 
Sofia.

Călătoria contelui Lamsdorff.
Vineri înainte de a părăsi Serbia pen

tru a merge la Sofia, cancelarul Lamsdorff 
a fost primit, înainte de amîadi, în au
diență de concediu de cătră Regele Ale
xandru, la castelul din Niș.

La prândul de gală dat Vineri în 
ondrea contelui de Lamsdorff, regele a 
toastat în sănătatea Țarului și Țarinei. 
Contele de Lamsdorff a toastat pentru 
Suveranii Serbiei.

La orele 11 înainte de amîadi, Lams
dorff a plecat la Sofia. La gară i-s’au dat 
onoruri militare, er musica a intonat imnul 
rusesc. Regele Alexandru și contele Lams
dorff s’au despărțit în modul cel mai căl
duros.

In Serbia, cancelarul n’a vorbit cu 
nimeni, afară de Regele Alexandru. Omenii 
din anturagiul lui spun, că Lamsdorff a 
rămas mulțumit de visita sa în Serbia.

La 2 și 15, trenul care transporta pe 
Lamsdorff, a întrat în gara de frontieră 
Țaribrod. Aci a fost întîmpinat de : pre
ședintele consiliului, Daneff: Lindscanoff, 
ministru dejnterne; Popoff ministru’de lu
crări publice; Bachmetieff, agentul diplo
matic rus la Sofia.

In drumul cătră Sofia Lamsdoff a 
fost întâmpinat în mod cordial, la tote 
stațiunile, cu musica națională.

*
Trenul special a sosit în Sofia la 4 

p. ni.
La gară, contele Lamsdorff a fost 

primit de trimisul prințului Ferdinand și 
adjutantul seu, generalul Nicolaeff, de toți 
ceilalți miniștri, de biuroul Sobraniei, de 
consiliul comunal în frunte cu primarul, 
care a presentat pâne și sare, ținând un 
discurs la care Lamsdorff n’a răspuns.

Primirea, ce s’a făcut ministrului, a 
fost forte căldurosă.

Emigranții macedoneni și o mulțime 
de altă lume era înșiruită pe tot parcur
sul cortegiului, aclamând pe trimisul Ța
rului. De la gară, Lamsdorff se urcase în- 
tr’o trăsură a Curței și, escortat de un de
tașament de cavalerie, s’a dus la palat, 
unde fu ospele prințului. Tzocoff, de la 
ministerul deesterne, a fost atașat pe lângă 
contele Lamsdorff, pe timpul șederei aces
tuia în Bulgaria.

La banchetul dat la agenția diplo
matică rusă, Lamsdorff a cerut câtor-va 
șefi ai partidelor bulgare, a-și arăta ideile

FOILETONUL „GAZ. TRANS.”File rupte dintr’un carnet.
Septemvrie 1902.

(Caleidoscop. — Un Sisyphus modern. — 
Escursiunea la Năsăud. — Discursuri frumose. — 
Visuri urîte).

închid ochii și văd înaintea sufletu
lui meu repetându-se ca într’un caleido
scop tablourile și scenele cele mai ferme- 
cătore de Ia serbările adunării din Bis
triță a societății pentru fond de teatru.

Sala de la palatul administrativ, unde 
s’a ținut, prima ședință! Sala mare și fru- 
mdsă de la casa națională săsescă (Ge- 
verbeliaus), unde s’a ținut concertul și ba
lul ! Și înainte și mai pe sus de tcîte bise
rica română, spațiosă, împodobită cu ra
muri verfii și plină de credincioși evla- 
vioși! O liturgie atât de solemnă, ca cea 
din dina de 7 Septemvrie, la care am 1 
asistat în biserica din Bistriță, n’am vădut 
de mult. Aprope o sută de fete și flăcăi, 
formând cor mixt sub conducerea unui 
harnic învățător, esecutau cântările duiose 

ale ritului nostru. Mă uitam la Vulcanu, 
mă uitam la Ungureanu și îi vedeam emo
ționați. Și când s’a urcat la amvon pro
topopul Bistriței d-1 Domide, și a ținut o 
cuvântare cătră popor, caldă și petrundă- 
tore, nu m’am putut stăpâni și a trebuit 
să-mi șterg ochii, cari se umpluse de la- 
cremi. A spus protopopul pote vr’un lu
cru jalnic? Ținut’a el vr’un panegiric? 
Nu ! — A vorbit numai de trecutul nos
tru și a zugrăvit tabloul viitorului. Și în 
vocea lui vibra o nuanță intimă și con- 
vingetăre, o căldură, care isvoria din adân
cul sufletului și pătrundea la inimi.

Și eșind din biserică, poporul și in
teligența a umplut strădile și se ducea o 
mare de omeni la palatul administrativ. 
Sute de femei și fete, frumose ca din po
vești și îmbrăcate tdte în costum național, 
încinse cu tricolorul românesc. Și n’a venit 
nimeni să-l confisce. La Bistriță nu s’a 
apropiat nimeni din organele sf. Herman- 
dad se desbrace femeile și omenii în mij
locul strădii, cum seim, că se întâmplase 
la Brașov și cum am cetit, că se întâm
plase la Blașiu! 

Pentru-că puterea unui om și chiar 
puterea unui stat, este tot atât de insufi- 

Ce mai la deal la vale! Bistrița este cientă spre a înlocui ceea-ce este cu ceea-ce

capitala unui comitat locuit de naționali
tăți. Populația română formeză un coefi
cient de peste 69%, er cu Sașii împreună 
aprope 97%....

Și m’am gândit la acel Sisyphus mo
dern, care fusese mai mulți ani prefect 
în acest comitat și în comitatul vecin 
Solnoc-Dobâca, cu o majoritate covîrșitore 
de asemenea românescă. M’am gândit la 
Desideriu Banffy, baronul cel cu „sta
tul unitar național maghiar”. înainte de a 
ajunge ministru-președinte „factor prin 
fapte”, (tettekkel tânyezo), cum dicea el 
despre sine în insuficiența cunoscințelor 
sale, și înainte de a fi ajuns să scrie ar
ticole în cari să proclame „absurditatea14 
statului de drept și „legalitatea” maghia- 
risării cu forța — „marele bărbat” fusese 
aici și lucrase „de la rotă” pentru reali- 
sarea utopiilor, pe cari abia acuma le-a 
codificat în teorie.

Unde sunt resultatele activității sale?
S’au prăvălit în neant. 

nu este, pe cât de puțină valdre are în lo
gică argumentul „A neștire ad non esse“.

.*

Articolele de reportaj în gazetele 
nostre asupra frumdselor sărbări culturale 
din Bistriță au spus tot ce s’a petrecut acolo 
în cele 2—3 dile. Amintirile mele nu aude 
scop a reveni asupra amănuntelor.

Se adunase Marți, după serbări, co
mitetul local se prândescă împreună cu 
comitetul societății, er după prând să-l 
însoțescă la gară. Trăsmile sosise deja la 
pcirta hotelului și bagajele erau puse în 
trăsuri.

In ultimul moment însă s’a schimbat 
planul. D-1 Vulcan era de părere, că fiind 
așa aprdpe de Năsăud, nu se cuvine să-l 
ocolim. Și am plecat la Năsăud.

Ploua subțire, seu mai bine dis bura. 
Un convoiu de șăpte trăsuri, în cari ocu
pară loc membrii , comitetului societății 
afară de d-1 Petrescu, care plecase, apo, 
mai mulți membri din comitetul local, 
notarul din Tilișca, și cu moș Hontilă, 
pornirăm pe la ârele trei la Năsăud. A 
fost unul din drumurile mele neuitate. 
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lor asupra cestiunei macedonene. Cu de
osebire s’a întreținut cu Karaveloff, Pe- 
troff, Radoslavoff și Geschoff.

Au asistat la banchet agenții diplo
matici ai Austriei și ai Serbiei.

Fostul ministru de finanțe Necievici, 
invitat și el, a declinat onorea de a parti
cipa la banchet.

•J;

Memoriul pe care Macedonenii inten- 
ționeză de a-1 remite contelui Lamsdorff, 
conține mulțumiri Țarului și poporului rus 
pentru ajutdrele, ce li-s’a dat. Cere tot
deodată înființarea unui guvern nou creș
tin și miliție creștină în Macedonia.

*

Din Sofia i-se anunță diarului rusesc 
„Nonoje VremjaP, că afară de constatarea 
privitdre la căușele, cari determină pe Ma
cedoneni a-se refugia în Bulgaria, călăto
ria lui Lamsdorff la Sofia a mai avut de 
scop să declare cercurilor dirigente bul
gare, că Rusia voesce pacea în Macedo
nia. El condamnă prin urmare activitatea 
provocătore a comitetului macedonean față 
cu Turcia, care are dreptul a suprima 
revolta în propria sa țeră.

*

Diarele din Budapesta aduc scirea, că 
Lamsdorff, în trecerea sa spre Viena, se 
opresce și în Bucuresci. Vestea acăsta s’o 
fi împărtășit ministrul-president Sturdza la 
primul prând parlamentar dat în sala pa
latului. — Nu seim încă decă scirea dia- 
relor unguresc! provine din isvor autentic.

Pe eri seră, Duminecă, Lamsdorff era 
așteptat să sosescă în Viena.

.*
Telegramele din Sofia sunt unanime 

în a declara, că atitudinea lui Lamsdorff 
la Sofia a fost rece și reservată. Diarul 
guvernamental „Vecerna Posta* scrie: „Mi
nistrul de esterne rusesc ni-a adus, cum 
se pretinde, ramura păcii. Macedonenii însă 
doresc oleul“. Ministrul-president Danefl 
să fi dis cu ocasia sosirei lui Lamsdoff: 
„Lamsdorff vine la noi, ca se ne luțure 
de urechi*. Din cuvintele aceste reiese,'că 
visitele lui Lamsdorff în Belgrad și Sofia 
n’au fost, cum se spera, sancțiunea aspi
rațiilor macedonene. Presupunerea cea mai 
firescă e, că scopul lui Lamsdoff este de 
a îmbunătăți sortea Macedonenilor, fără ca 
cestiunea macedonănă se potă fi utilisată 
ca pretext pentru validitarea veleităților 
teritoriale.

E de remarcat, că cercurile politice 
englese și francese dau o estra-ordinară 
importanță visitei lui Lamsdoff în Viena 
și de la întrevederea lui cu Goluchowski 
așteptă resolvirea cestiunei macedonene.

SC1R1LE DILEI.y
— 16 (29) Decemvrie

Monarchul în Budapesta. Din Viena 
li-se anunță foilor.1 unguresc!, că la înce
putul lui Februarie, Majestatea Sa va sosi 
în Budap-esta, unde va rămâne mai multe 
săptămâni.

Principele moștenitor român a 
inspectat în decursul (țlilei de eri Dumi
necă trupele de cavalerie din Constanța. 
De aici a plecat la Călărași pentru a ins
pecta al 5-lea regiment de acolo. Prințul 
Ferdinand se va întorce adi Luni în Bu
curesci., Vacanțele parlamentare vor începe 
Sâmbătă 21 Dec. st. v.

Asnpra tribunului Andreica foile 
maghiare au scris între altele, că el fu 
supranumit „Ursuț“din causa crudelităților 
sale ne mai audite, ce le-ar fi comis la 
1849 contra Maghiarilor. Acestă scire a 
luat’o întocmai după foile maghiare atât 
„Sieb. D. Tgblatt" din Sibiiu, cât și „D. T. 
f. UP din Timișdra. — Acest din urmă 
diar, la intervenția unor Români din acel 
oraș,|vine și rectifică cele scrise, relevând 
caracterul uman al lui Andreica, care la 
1849 a salvat chiar vieța mai multor per- 
sone fără deosebire de naționalitate. Nu
mele de „Ursuț“ l’a primit încă din copi
lărie din causa, că era de constituție pu
ternică. — Cu acestă ocasiune amintim, 
că și în unele părți din România, seim că 
esistă obiceiul de a da numele de „Lupu“ 
și „Ursu“ la copii. Acesta o fac părinții, 
cari au avut nenorocirea de a perde copii 
în etate fragedă. Când li-se mai nasce așa- 
der vr’un copil, îi dau numele de „Ursu“ 
având superstiția, că prin acesta vor fi 
scăpațî de primejdii și bole.

Acei Români, cari au intervenit la 
.diarul „D. T. f. U.u merită totă lauda și 
ar trebui să găsescă imitatori în tot-deuna 
când se scriu asemenea neadevăruri, după 
foile adversare, în foile cari dealmintrea 
ne sunt amice.

Congresul societății agrare a ma
rilor proprietari, ce se ține în Bucuresci, 
s’a deschis Sâmbătă dimin. în sala Ate
neului, fiind de față un mare număr de 
mari proprietari din capitală și din țeră, 
printr’o caldă cuvântare a președintelui 
Societății Stefan Greceanu. Iu acesta s’au 
discutat următorele Gestiuni: Dimineța: 
îmbunătățirea vitelor despre care au ținut 
interesante disertațiuni d-nii N. Filip me
dic veterinar, Al. Ciurcu, C. Poenaru, ces- 
tiuni veterinare, remonta pentru armată; 
După amedi: Convențiunile comerciale. 
Eri Duminecă dimineța s’au discutat: Le
gile pentru încurajarea agriculturei în ge
nere și în special; poliția morală, igiena, 
reducerea numărului de sărbători pe la 
sate. După amedi: Protecția agriculturei 

și a industriilor agricole; transporturile pe 
căile ferate și cele maritime, docurile. 
Adi Luni dimin. se vor discuta: Imposi- 
tele, cadastrul, er după amedi: instituțiile 
de credit, credit agricol, sindicate agricole, 
comerciul cerealelor, camerele de comer- 
ciu. Ședințele de dimineța sunt reservate 
numai membrilor societății agrare, cele de 
după amiadi sunt și pentru public.

Camera română va începe adi seu 
mâne (Marți) cel mult discusiunea proiec
tului de budget pentru viitorul esercițiir 
Ministrul de finance d-l Emil Costinescu 
doresce ca budgetul se fie votat înainte 
de vacanțele sărbătorilor.

Nepoliteță la adresa Țarului. Mu- 
tesariful de la Bajezid nearborând dra
pelul cu ocasiunea dilei onomastice a 
Țarului, consulul rusesc din localitate l’a 
prevenit că nu-1 va primi la recepțiunea 
dată cu acea ocasie. După demersurile 
energice ale lui Zinoview, mutesariful a 
fost destituit, er ministrul de interne Mem- 
dud Pașa a presentat scuse ambasadorului 
rusesc.

28 Noemvrie. Mitropolitul Partenie 
al Moldovei a adresat tuturor protoereilor 
din partea mitropolitană a Moldovei un 
ordin, prin care le recomandă, ca în tote 
bisericele și mănăstirile să se facă paras
tase, cu ocasiunea dilei de 28 Noemvrie, 
aniversarea luărei Plevnei. Acest parastas 
se va oficia Duminecă său prima Dumi
necă după 28 Noemvrie și la el vor asista 
autoritățile și școlile.

Scandal în Camera grecescă. Des
chiderea nouei legislaturi parlamentare în 
Grecia a fost caracterisată prin scene vio
lente, din causa diferendului iscat între 
Delyaniști și Teotokișt! pentru fixarea can- 
didaturei la presidenție. Teotokiștii, cari 
puseseră mâna pe cheile palatului legis
lativ și refusau să le remită guvernului, 
voiau să instaleze de cu năpte ca preșe
dinte pe unul din ai lor și astfel adver
sarii lor să se găsescă în fața unui fapt 
îndeplinit. Consiliul de miniștri, convocat 
la miedul nopții, hotărî deschiderea ușilor 
cu forța, ceea-ce se și făcu. Forța armată 
ocupa Camera la orele 7 dimineța și pre
ședintele de vîrstă, un delianist, D. Tzar- 
lambaris, fu instalat. Teotokiștii protes
tară declarând că procedarea ministeriului 
constitue o insultă pentru Cameră. S’a 
produs atunci un tumult violent și o în- 
vălmășală generală până când teotokiștii 
s’au retras. Tumultul încetând, Regele a 
întrat în sala de ședințe și a dat cetire 
Mesagiului.

Convenția telegrafo-poștală între 
Austro-Ungaria și România, va fi prelun
gită până la 1 Aprile 1903.

O mare venătore se va face la 21 
și 22 Decemvrie v.~pe domeniul Jigaliei 

din județul Ialomița, la care vor lua parte 
mai mulți membrii ai corpului diplomatic 
și ai societății vânătorilor din Bucuresci. 
Invitații se vor scoborî la gara Mărculești, 
de unde se va începe îndată vânătorea în 
pădurile nouă plantate, unde sunt mulți 
lupi. Venătorea va urma apoi în planta- 
țiunile de la Putinei și a doua di Dumi
necă se va face o mare gonă în ostrdvele 
Dunărei, unde sunt în abondență lupi și 
chiar mâțe sălbatice.

In Iași se va organisaîn cursul lunei♦
Ianuarie ospătăria sfttdeîîfescă. Acestăinau
gurare după alirmațiunea diarelor locale, 
va fi o adevărată serbare pentru tot orașul.

Elemente românesc! în limba ma
ghiară. Pe lângă elemente românescl des
tul de numerose, câte s’au dovedit pănă 
acuma în limba maghiară, d-l profesor An
ton Horger de la școla reală din Brașov 
a descoperit încă doue cuvinte, pe cari le 
publică în ultimul număr al revistei „Ma
gyar Nyelvor“. Acest cuvinte sunt: furulya 
pe care îl derivă de la românescul finer 
(dial, fiueră), cuvânt care se găsesce, după 
cum spune d-l Horger, și în dialectul Șva
bilor din Banat și pe care Cihac în dic
ționarul seu îl clasifică între cuvintele ro
mânesc! luate din limba maghiară („vient 
sans aucun doutedu magyar“). Al doilea 
cuvânt este săcuescul gyilok, care însem- 
neză bolă de gât la cai, pe care d-l Hor
ger îl derivă din cuvântul românesc „(/flcăL 
Tot la acest cuvânt crede d-l Horger că 
s’ar pută referi și cuvântul unguresc „to- 
rokgyik“ (gyilk). — Aci relevăm, că d-l 
Horger s’a mai ocupat și cu alte elemente 
românesc! în folclorul maghiar. Așa d. e. 
în fasc. 9 al revistei „EtnographiaP arată, 
că legenda „Kdmiues Kelemenne* a Secui
lor, nu este alt-ceva, decât o împrumutare 
a legendei române tratată în „Meșterul 
Manole". Acestă temă a tratat’o înaintea 
Iui Sarudy Gybrgy, care a urmărit legenda 
pănă la Români er aici l’a copleșit pre- 
ocupațiunea și în loc să recunoscu cu sin
ceritate, care ar trebui să caracteriseze pe 
un cercetător, că dela Români a trecut 
la Săcui, i-a fost rușine s’o mărturisăscă 
acesta, și a căutat un expedient de tran- 
siție în mijlocirea sârbescă și latinescă (1).

Repetiția de „Romană“, care a avut 
loc Duminecă, în 28 Decemvrie, a întrunit 
erăși un frumos număr din societatea cea 
mai alesă românescă din Brașov. Animația 
era mare și petrecerea a durat pănă după 
medul nopții.

Un hoț galant. Tînăra actriță Lu- 
cilia d’Argant care locuesce într’un elegant 
etaj din bulevardul P >rt-Royal, autji într’o 
năpte un sgomot în sufragerie. S’a sculat, 
a căutat și s’a găsit în fața unui domn 
elegant în verstă de aprăpe patru-deci de 
ani. Individul își luâ posiție seriosă și 
dise: „Scusați vă rog, că am întrat în casă

In Năsăud ne aștepta totă inteligența 
la gimnasiu. Un edificiu nou și arangiat 
conform cerințelor pedagogiei modernei 
Sub conducerea directorului loan Ghețe 
am visitat tote sălile, tdte colecțiile și am 
rămas fdrte mulțumiți de cele vădute.

Intr’aceea înserase și ne-am dus cu 
toții la hotelul „Grivița" la cină. „Grivița“ 
este o numire, pe care a dat’o acestui 
modest hotel repausatul profesor Alexi, 
unul dintre autorii valordsei opere „Res- 
belul oriental11.

Nu mai sciu câți am fost, eram însă 
multi, er dintre NăsăudenI aprdpe toți 
fruntașii.

Și s’a început seria toastelor. Nu 
mai erau însă toaste, ci adevărate confe
rence de Ateneu.

D-l advocat Dr. Ciuta, nu mai sciu din 
ce împrejurare, a sulevat cestiunea grăni- 
țerismului, care preocupă aici spiritele și 
se manifestă și prin diare din când în 
când, din păcate însă, tratată în nisce ar
ticole pe cari mulți le consideră ca ten- 
dențiose. D-l advocat Ciuta într’un discurs 
pe care l’am ascultat cu multă atențiune 
susținea, că grănițerii, ținând morțiș la 
drepturile lor, nu vor să apară ca esclu- 
siviști, ci tocmai din contră întărind va

tra lor mai restrînsă, prin acesta cred a 
întări întreg neamul. D-lui Ciuta i-a răs
puns d-l advocat Dr. Tripon într’un dis
curs de asemenea bine argumentat, susți
nând punctul de vedere al negrănițerilor. 
D-l Goldiș a sprijinit într’un discurs pe d-l 
Ciuta și a credut, că întăresce punctul de 
vedere al d-lui Ciuta prin adăugarea unui 
nou argument, anume, că grănițerii nu din 
alte motive observă esclusivismul față cu 
persona unui negrănițer, ajuns la o situa
ție de conducător între grănițeri fiind-că 
acela nu e grănițer, ci fiind-că se tem de 
un precedent, pe urma căruia mai târdiu 
ar pute întră chiar un strein de neam la 
asemenea funcții, d. e. un Evreu.

După d-l Goldiș a luat cuvântul d-l 
Dr. I. Blaga, care a ținut o adevărată di- 
sertațiune filosofică despre naționalism, 
punendu-se pe temeiul larg al iubirei de 
neam și condamnând în termini categorici 
pe aceia, cari sub un pretext seu altul 
susțin esclusivismul.

Directorul gimnasiului, care era de 
față și pe socotela căruia se ținea discuția 
acesta academică, asculta argumentele pro 
și contra și nu sciu <jeu, dăcă și d-sa va 
fi fost de părere, că discuția ar avă nu
mai valdre academică...

Eu am ascultat tăte discursurile și 
m’am bucurat în sufletul meu, că avem 
oratori atât de distinși, cari nu numai dis
cuția de la masa verde o țin la înălțimea 
cuvenită, der chiar și între pahare sciu 
să improviseze discursuri atât de in
structive.

Der totuși nu mi-se părea potrivit, 
să se urmeze aceste discuții la infinit și 
m’am sculat și am ținut un toast pentru 
d-l Petri, cunoscutul pedadog, care era de 
față și pe care l’am numit bunicul meu 
sufletesc. In adevăr eu am învățat carte 
de la Ilie Pop, er Ilie Pop a fost elevul 
d-lui Petri. Constatarea acestei înrudiri a 
făcut bună impresie și spiritele începură 
a se abate de la tema penibilă a grănițe- 
rismului. încă și mai mult a contribuit la 
acesta, un al doilea toast, ce l’am ridicat 
de-odată pentru doi domni, unul grănițer, 
dr al doilea negrănițer. Cu grănițerul I. 
Pop, astădi profesor la Năsăud, am fost 
coleg patru ani de dile, am dormit în 
aceeași odaie, am mâncat la aceeași masă, 
ședeam în aceeași bancă și după un in
terval de 13 ani, astădi l’am revădut pen
tru prima-<5ră. Cu negrănițerul I. Ghețe, 
de asemenea contimporan, durmiam în 
aceeași odaie înainte de asta cuvr’o 26 ani.

Spiritele se calmară cu desăvîrșire, 
și când președintele d-l Vulcan a fost de 
părere „să se ridice masau, adecă să în- 
cheiăm cina, a întîmpinat o strașnică 
oposiție, așa că vedând situația, s’a retras 
de la președinție, er noi am continuat pe
trecerea sub un nou regim, regimul §-ului 
11, care în „Coinment“-ul societăților stu
dențesc! este notat cu cuvintele „lncipit 
fidelitas*.

Și a fost bine așa.
I±lr după ce m’am culcat, în loc să 

dorm liniștit, fără visuri, cele câte-va cia- 
suri, ce le aveam de dormit, tcîtă ndptea 
m’am frământat sub stăpânirea unor vi
suri urîte.

Visam, că mă aflu în țeră, și că frații 
mei de acolo mă întrebau, că ce caut eu 
la ei, Ungurean fiind ? „Independența țării 
noi am câștigat’o la Grivița, pe când voi 
v’ați mulțumit să dați numele de „Gri
vița14 unui birt, unde să discutați despre 
grănițărism și negrănițărism. Fie-care că
rămidă din edificiul țării nostre este fră
mântată cu sângele nostru, noi suntem 
fiii lui Marte, er voi venițî aici la plă
cinte11...

Apoi am mai visat, că eram fiu de 
grănițer și că mi-a devenit strîmtă Tran-
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la o oră neobicinuită, der n’am putut face 
altfel. Sunt amoresat nebun de d-vdstre 
De aceea am ales ora acesta, ca se putem 
vorbi 1“ D-șdra d’Agrant s’a supărat și l’a 
poftit se iasă pe ușe afară, fir domnul a 
plecat bucuros. Abia atunci actrița bănui, 
că pote să fievre-un hoț. Caută prin salon, 
prin cabinetul de lucru și prin tdte gar
derobele și vedu că-i lipsesc 7000 fr. în 
hârtii, fir bijuterii în valore de 12,000 fr. 
Ce vrei! Declarația de dragoste din timpul 
nopții costă scump!

Arestarea familiei Humbert. Se 
anunță din Madrid, că membrii familiei 
Humbert au fost escortați în diua de 26 
Decemvrie la Paris. Spre acest scop au 
sosit cinci waggons-lits la Madrid, precum 
și doispredece agențî de poliție și un me
dic pentru a escorta familia Humbert. 
Toți membrii familiei sunt din cale afară 
deprimați, afară de Romain Daurignac, 
care e vesel. In diua de Crăciun a serbat 
și el comandându-și un prând escelent. 
Diarul „Le Journal" a scos în diua de 26 
Decemvrie o ediție specială, în care a- 
nunță, că Frideric Humbert s’a sinucis în 
închisorea din Madrid. Alte diare desmint 
soirea despre sinuciderea lui Frederic Hum
bert. Eva Humbert a declarat că îndată 
ce va fi pusă în libertate, se va face soră 
de caritate.

Fumatul este interdis. Actualul rege 
al Saxoniei, când era încă moștenitor de 
tron visită cu adjutantul său o casarmă. 
Eșind din casarmă, într’un coridor, voia 
a-și aprinde o țigară. Pe păreți însă erau 
tăblițe cu inscripția: „Fumatul interdis“, 
er sentinela avea poruncă aspră de a îrn- 
pedeca pe contraveniențî. Bietul soldat era 
într’o încurcătură strașnică, vădând că 
adjutantul îi oferă prințului un chibrit 
aprins. Cu tote acestea îșl luă inima în 
dinți, se apropii de prinț, făcu salutul 
reglementar și dise timid: „Geenikliche Ho- 
heet, eegentlich darf hier nich geroocht 
wer’n. ^(Alteță regală, la adică aici n’ar fi 
permis a fuma.)

Monopolisarea iluminării orașelor. 
O depeșe din New.York spune, că se va 
forma în America un trust c’un capital 
de un miliard de dolari (5 miliarde de 
franci) pentru a monopolisa iluminarea cu 
gaz a tuturor marilor orașe ale Europei.

Sanatoriu pentru tuberculos!. A 
ueptea listă publicată de diarul „Figaro'1 
pentru organisarea și întreținerea de sa
natorii pentru tuberculoși, se ridică la 
63.717 lei. In capul listei figurfiză un ano
nim cu 25,000 lei. Totalul sumelor adu
nate de „Figaro" pănă astădi, se ridică la 
1,103,670.

Zăpadă în Bucurescl. Serviciul tech
nic de pe lângă primăria Bucureștilor, 
făcând un studiu asupra zăpedei cădută 
pănă acum în căpitală, a constatat că a 
cădut 3,500,000 m. c. Din acfista s’au topit 
2,000,000 m. c., er restul de 1,500,000 m. 
c. rămâne să fie ridicată de primărie și de 

silvania și am trecut granița pe la vama 
cucului. Și am fost primit din colo cu 
brațele deschise și nu m’a întrebat nimeni, 
decă sunt grănițer seu Ungurean, ci m’au 
întrebat numai, decă sunt Român și m’au 
pus în slujbă.

Și erăși am visat, că eram fiu de 
grănițer, și că n’aveam ceva cualificație 
strălucită, nici prin opere însemnate nu 
m’ain ilustrat, și nici purtare morală așa 
strașnică nu aveam, eram însă și eu om 
ca toți omenii, cu calitățile mele și cu 
vițiile mele, și am trecut dincolo și m’au 
pus, director la o școlă mare și inspector 
peste șcdle.

Și când era se mă urc în tren, cu 
ghiozdanul subsuoră, se anchetez în jude
țul Oovurlui păcatele unui biet învățător, 
a sunat clopotul pentru a treia dră — și 
m’am tredit.

La frumosa biserică din Năseud suna 
clopotul de liturghie.

In <jiua aceea se ținea adecă pa
rastas.

Delaletca. 

direcția tramvaelor. Intrega capitală are 
6,083,000 m. p.

Tinerimea universitară din jurul 
Versetului învită la concertul împreunat î •
cu teatru și petrecere de dans, care se va 
aranja cu concursul mai multor domnișore 
române din Verșeț și jur și al „Reuniunei 
de cetire și cântări" din Goșteiu", în opi- 
dul Verșeț la 26 Decemvrie 1902 (8 Ia
nuarie 1903), adecă a doua di a Nașterei 
Domnului în sala hotelului „Baross". Pre
țul de intrare: Locul I 3 cor., locul II 2 
cor., locul III 1 cor. Venitul curat e des
tinat fondului „Reuniunei de cetire și cân
tări din Goșteiu". începutul precis la 8 
ore sera. Bilete de intrare să primesc la 
institutul de credit și economii „Luceafărul" 
și sera la cassă.

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

Fuga principesei de Saxonia.
Interwiev cu Giron. — Declarația archiducelui 

Leodold Ferd’naud.

Părechea amorosă Luisa, principesă 
de Saxonia, și Giron, se află încă tot în 
Geneva. Archiducele Leopold Ferdinand 
însă a părăsit Geneva și s’a dus în Mon
treux, depărtare de câte-va ore de Geneva. 
Aici va sta, pănă când afacerea surorei 
sale, a principesei, va fi definitiv resol- 
vită.

Giron a primit alaltăeri în locuința 
sa din Geneva, pe un diarist vienes, că
ruia i-a spus următorele:

—• Diarele scriu despre mine și des
pre principesa așa de mult, în cât rn’am 
decis să vorbesc și eu. înainte de tdte îți 
declar, că eu nu sunt serac. Nu m’am 
atins încă de moștenirea mea de 100.000. 
Eu însumi am trimis principesei suma ne
cesară pentru călătorie. La începutul lui 
Maiu rn’am dus și eu cu curtea la Ta- 
schenberg și aici s’au deschis primele re
lații întime între mine și princesă. De 
atunci începând curtea îmi crea greutăți 
și la 2 Nov. am fost somat se mă retrag. 
Am plecat și am sosit la 15 Novemb. în 
Bruxella, unde mi-am arangiat lucrurile. 
La 19 Nov. princesă s’a dus din Miinchen 
la Salzburg: în drum s’a întâlnit cu ar
chiducele Leopold Ferdinand pe care l’a 
inițiat în secretele nostre. Archiducele i-a 
promis, că-i va sta în ajutor și eu 
ara fost încunosciințat despre acesta. La 
început hotărîrăm să ne întâlnim în Ziirich, 
am făcut însă prostia să-mi trimit diarul 
principesei, și acest diar a cădut în mâ- 
nile principelui, bărbatul său. In urina 
acesta cei doi frați hotărîră să grăbim 
fuga. La 13 ne-am întâlnit în Ziirich, unde 
am petrecut noptea, fir a doua di am so
sit la Geneva. Principesa a luat cu sine 
ffirte puțină îmbrăcăminte și puțini bani. 
Aveam de gând, se plecăm spre Sud, însă 
spre norocirea nostră am rămas aici, căci 
în Franța de sigur ne-ar fi arestat.

Despre fuga princesei Luisa, Giron 
a dis:

— Principesa cu fratele său a pără
sit castelul din Salzburg în noptea de 11 
spre 12 Decemvrie. Pe piața Residenz au 
închiriat o birje, care i-a dus în Hallein, 
unde au ajuns la 2 ore noptea. Princesei 
îi era frig și rămase în sala de așteptare 
cl. IlI-a. Trenul plecă la orele 3.47 dimi- 
nfița prin Innsbruck spre Ziirich. Prin- 
cesa s’a îngrijit, ca din Bruxella să se 
trimită la Salzburg o telegramă falsă în 
care se dicea: „Nu-mi purtați grija, căci 
n’o să mă mai vedeți". Așa s’a întâmplat, 
că mareșalul curții Tiimpling s’a dus mai 
întâifl la Bruxella.

— Der care este causa fugei prin
cesei ?

— Relațiile dintre ea și principe nu 
mai erau suportabile. Moștenitorul de 
tron e soldat din creștet pănă în tălpi. 
El e om sdravăn, cinstit, care ca bărbat 
n’a greșit nimic conțra soției sale, în vi
nele princesei însă curge sânge de Sud, e 
o femeiă deșteptă și nu putea să se obici- 
nufiscă cu bărbatul. Ne-am cunoscut și 
ne-am iubit, — atâta e tot. Vrfiu să-ți 

mai spun, că princesă a luat cu sine nu- 
| mai giuvaericalele ce le avea din fetie;
decă ar fi vrut, putea se le ia pe t<5te, 
în preț de 18 milione. Tiimpling a sosit 
la 19 Dec. la Geneva, der nu s’a presen- 
tat, deși princesă ar fi voit bucuros să 
vorbescă cu el. Prințul Iosif Ferdinand a 
sosit aici la 22 Dec. și a visitat îndată 
pe princesă, care a pretins să se începă 
tratări cu ea, se i-se trimită unele obiecte 
și să i-se permită a-șî vede copiii. Prințul 
n’a dat nici un răspuns. Ne-am angajat 
advocat pe Lachenal, pe care l’ara rugat 
să ia măsurile necesare pentru divorț. 
Nici din Dresda, nici din Roma, nici din 
Viena, n’am căpătat nici o scire. Nu do
rim, de cât să ne căsătorim cât mai cu
rând și sperăm, că nu se vor ridica pie- 
deci în calea divorțului. Princesă nu re
gretă, de cât că nu pote să fie împreună 
cu copiii. Pentru tdte comorile luinei, 
princesă nu voesce a renunța la drepturile 
ei de mamă.

— Gum se află acum princesă?
— Forte bine. Pe la finele lui Aprilie 

ea așteptă să nască. Pănă atunci vom sta 
aici. Decă voiu pute să mă logodesc cu 
princesă, vom merge la Paris, er decă 
asta nu va succede, vom rămâufi în Ge
neva și nu ne vom despărți nici odată.

*
Din Viena se telegrafeză, că căpita- 

Toply s’a dus la Geneva cu documentul 
de renunțare al archiducelui Leopold Fer
dinand, ca să-l subscrie. Archiducele însă 
n'a voit. Lui i-se cere să renunțe nu nu
mai la prerogativele morale, ci și la drep
turile materiale. Archiducele a declarat că 
e drept, că el nu vrfi să mai fie principe, 
declarația acesta însă nu vre să dică, că 
el a încetat de a fi fiiul și moștenitorul 
tatălui seu, al marelui duce de Toscana, 
și nici că-i trece prin minte a renunța la 
dreptul de a lua partea ce i-se cuvine 
din moștenire după mdrtea tatălui seu.

*
Corespondentul diarului „Matinu a 

interviewat în Geneva pe prințul Leopold 
Ferdinand, care i-a spus:

— Sunt hotărît se nu mă întorc în 
Austria. Voiu părăsi totul, voiu renunța 
la tot, nu vreu să mai fiu archiduce și 
mi-am schimbat chiar numele. Vreu să 
trăesc, ca ori care cetățen liber. Două 
dile după sosirea nostră aici am primit o 
scrisdre de la Maj. Sa Francisc Iosif, în 
care mi-se cerea să mă reîntorc. I-am răs
puns însă, că nu pot să-l ascult. N’am mai 
putut suporta vifița de la curte. Fratele 
meu Iosif Ferdinand încă m’a provocat în 
numele tatălui meu să ne reîntdrcem. Der 
i-am dat și lui răspuns negativ... Suntem 
fericiți și liberi și avem încredere în vii
tor. Altceva nu dorim. Mă consider ca om 
privat, care s’a deslegat din cătușile eti
chetei și ale curții. Curtea austriacă și 
saxonă nu mai esistă pentru noi.

De la masa studenților români 
din Brașov.

Apel.
De visa:... „er pe binefăcS- 

„torii mesii acesteia, vii și 
„morțl, pomenesce-i Ddmne

, „întru împărăția ta!"
(Din rugăciunea ce se 

rostesce di de di la 
masa studenților).

Apropiindu-se Anul nou, ne luăm 
voia a apela la publicul românesc din pa
tria nostră, ca lăsând obiceiul costisitor 
împreunat cu atâta perdere de vreme și 
multe neplăceri al corespondenței de feli
citare la anul nou, să-l înlocuiescă cu mici 
donațiuni de 1, 2 seu 3 corone pentru 
masa studenților.

Lista donatorilor se va publica la 
vreme, așa încât lumea va fi orientată 
asupra adreselor, de la care nu are să aș
tepte și la care nu are să trimită bilete 
de felicitare.

In deosebi apelăm la numeroșii foști 
elevi ai școlelor nfistre, ca se întrevină în 
localitățile d-lor de ubicațiune, stăruind 
ca publicul în număr cât de mare să pă- 
răsescă obiceiul corespondenței de felici

tare la anul nou și să contribue cu ceva 
pentru masa studenților noștri. Aceste 
contribuiri din aceeași localitate s’ar pută 
aduna la un loc și expeda de-odată co
lectiv, pentru a cruța ostenfila și spe
sele de expedițiune!

De-ar urma numai o mică parte a 
publicului nostru cult ast-fel, — s’ar aduna 
cu ușurință vr’o 1000 de corfine pentru 
masa studenților, er publicul s’ar ușura 
de-o plagă, pe care o pfirtă adi fără nici 
un rost.

Brașov, în 15 Decemvrie v. 1902.
Pentru administrațiunea mesei stu

denților români din Brașov
Virgil Onițiu, 

director gimnasiaL

Invitare.
Reuniunea femeilor române pentru 

ajutorarea veduvelor serace române din 
Brașov și Săcele arangfiză în presăra anu
lui nostru nou, 31 Dec. st. v. 1902 (13 Ian. 
n. 1903), în sala redutei orășenesc! din 
Brașov, o

Petrecere de dans.
Comitetul Reuniunii are onfire a în- 

vita la acestă petrecere, pe calea acesta, 
pe on. public românesc cult, care doresce 
a-și petrece presăra anului nou în o mare 
familie românfiscă, aici în Brașov.

începutul la 8 fire sera.
Prețul de intrare: 2 cor. de pers., 

pe balcon 3 cor., studenții români 1 cor.
Invitări speciale nu se trimit.
Pentru comitetul Reuniunii, Brașov 

16/29 Decemvrie 1902.
Bălașa Blebea, Dr. I. Blaga,

presidentă. secretar.

NECROLOG. Aducem la cunoștința 
tuturor rudeniilor și cunoscuților trista 
veste despre încetarea din vifiță a iubitu
lui nostru soț. tată și frate Cons antin 
Popp sen. cofetar, întâmplată după lungi 
și grele suferințe la 25 Decemvrie a. c. 
st. n., la firele 5'/2 p. m., în al 63-lea an 
al etății. Rămășițele pământesc! ale iubi
tului nostru decedat se vor așecja spre 
odichnă vecinică, Sâmbătă, la 27 Decem
vrie 1902. la firele 2 p. m., din casa mor
tuară a spitalului civil, în cimiterul gr. or. 
din Sibiiu (sub. Iosefin).

Sibiiu, 26 Decemvrie 1902.
Jalnica familie.

Washington, 28 Decemvrie. Mi
nistrul de esterne Hay a comunicat 
în consiliul de miniștri ținut eri, re- 
sultatul schimbului de telegrame în 
cestiunea propunerii presidentului 
Roosewelt cu privire la conflictul din 
Venezuela. Presidentul Castro s’a în
voit, ca cestiunea se fie adusă îu- 
naintea congresului de pace d n 
Haga. Anglia și Germania încă an 
acceptat acest puuct de vedere. Se 
speră, că blocada va fi desființată 
în curend.

Paris, 28 Decemvrie. In cercu
rile politice se crede, că întrevede
rea dintre Lamsdorff și Goluchowski 
va avb bun resultat pentru pacea 
din Peninsula-balcanică Guvernul 
turcesc încă se va convinge, în fine, 
că puterile europene nu se mai mul
țumesc cu promisiuni și că e nece
sar, ca neamânat se se schimbe 
spre bine situația în Macedonia.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 27 Decemvrie.

Europa: Ciucianu, Bucurescl; Dr. Bocs- 
kor, S.-Sângeorgiu ; Bocskor, IbașfalSu ; Blumen- 
feld, Ascher, Petenyi, Keller, Budapesta, Teltsch, 
Cs. Mâddfalva, Gaspar, Bardocz ; Ganz, Baie.oiQ ; 
Holzner, Fiirst, Viena; Schwer, Neu-Zurka.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșian/u.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia â. lureșiamr1
«Bin

se pot procura următorele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

iângâ portul postai arătat, încă 26 bani pentru 
?»eomandație.)

Pribeag, ediția 1 ă de Joan Iosif Sce- 
opiil Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de AL A. Maoedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și crit cl de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbători- 
b r de Aron Boca Velchereanu 50 b. plu3 
10 b. porto.

Taina norocului său Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Biânluș. Acbsta 
orte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-|-10 b. p.)

Balade poporale da Avram Corcea 
<'osfă 1 or. 1.60 plus 10 b. porto. P ntru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcblă de I. Dariu, 30 b 
dius 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educă- 
țiunii de I. Dariu, 4.0 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de 7 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia, Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în rou ânesce de 
membrii soc. de leet. „Inocențiti M. Clain“ 
din (Blașiu. Prețu 2 cor. pentru România 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și dacc-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b )

Cartea, Șatenului, novele de Em. 
Parăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltore^ novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1’25 iporto 10 b.)

„Amicul tinerimeiu, Anul I. foift 
de ounosomțe folositbre de prof. I. Mmsil- 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al K.amel seu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (-J- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganut. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves- j 
tire din vieța Românilor bihorenl, de T, 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-}- 10 b. porto.)

Risețe șl ^îmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 6.)

125 chiuituri de cari str>gă fe- 
cmrii, în joc, de 7. P. Retegtmul. Pr. 24 b. 
■■‘I porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de (rftrrae Stmu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. D. Rceganvl. Vre-o 
60 de poezii glumețe. Pr. 80 b. (-j- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
■ rețul 2 oor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de Teodor 
Bule-, prețul cor.- 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre A'ram 
lanou adunate și publicate de Simeon FI. 
Martan Prețul 1 cor. (-(- 10 b. porto)

Masa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu. 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei, ou un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga- Prețul cordne 3.60 (plus 30 b. 
porto )

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru oeasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. N^ruțG. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(4- O b. p.)

Bocete ad că Cântări la morțî, adu
nate de 7. P<>p-Relegatul. Prețul 80 ba >1. i 
(+ 10 b. P.) 1COM PtagoMii.

A apărut și se pote procura de la 
tipografia A. Mureșianu — 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 portțetul 
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. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeu, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

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

Sz. 7649-19(2.
okvi.

Arwesi himtmtoyi
A brassoi kir. torvenvszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy Stinghe Niculae vâgrehajtatonak X'egru G Juon vâgrehajtâst szen- 
ved6 ellem 1972 kor. tdkekdveteles âs jârulekai irânti vegrehajtâsi iigye- 
ben a brassoi kir. torvânyszâk (a brassâi kir. jârâsbirosâg teruletân) le- 
v6 a brassâi 17. sz. tljgvben fekvft a 4870 hrsz. ingatlanraa az ârverâst 
3900 koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârbau elrendeite âs 
hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1903 evi januăr ho 26-ik napjân 
delelott 9 orakor, ezen kir. torv<-nyszek 5 sz. ârvereld helyisâgeben meg- 
tartandâ nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is el
adatni fognak.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok beesârânak 10°/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 Ș âban jelzett ârfolyammal sză 
mitott es az 1881. âvi november 1-ân 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymmisz- 
teri rendelet 8. §-âban. kijelolt âvadekkepes ârtekpupirban a kikiilddtt 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ârtelmâben a bânat- 
pânznek a birâsâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszerii elis- 
mervânyt âtszoigâltatni.

Kelt Bra s s 6, 1902 âvi julius hâ 26-ik napjâu.
A brassoi kir tor. szek, mint tlkbnyvi hatosăg. K o v â c s,

1 -1.(790) e. birc.

H

o
© 
o 
® 
o 
s,61vl6
0

ă

I13E3

SCHICHT.
LN/!: .2K ZEB O :

Cerh seu cheia

1
Se capelă pretutindem j

20 -4O.(72F>), j

Tergnl de rîmătorl din Steinbrnch.
Starea rîmătorilor a fost la 22 

Dec. n. de 21 672 capete, la 23 Decembrie 
au îutrat 484 capete și au eșit 506 capete, 
rămâuend la 24 Decembre n. un număr de 
24,590 capete.

Se notăză marfa ungurescă: veche 
grea dela 110 —111 fii. tânără grea dela 
114—115 fii., de mijloc dela 100 —112 fii. 
— Serbessă: grea 110—112 fii., de mijloc 
108—109 fii., ușbră 106 —107 fii. kilo
gramul.

a

Sz. 10,049—1902
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassâi kir. torvenyszâk, mint telekkonyvi hatosâg kOzhirre teszi, 

ho-vy Praoven Nicolae vâgrehajtatânak Garcea Coman vâgrehajtâst szen- 
vedo elleni 74 kor. tOkekoveteles es jârulekai irâuti vâgrehajtâsi iigyâ- 
ben a brassoi kir. torvânyszek (e zernesti kir jârâsbirosâg) teriiletân 
lev6, az almâs-mezbi 1753 sz. tljkvben vegrehajtâst szenvedb jutaiekâra 
320 kor., az almâs-mezoi 1941 sz. tljkvben A f 1 rndsz. 1356, 1357, 
1358 hrsz. alatt felvett ingat.lanl.61 vâgrehajtâst szenvedo jutaiekâra 
289 kor., az almâsmezâi 124 sz. tljkvben A f 1 rdsz. 968/1, 969/1 hr. 
sz. ingatlanbol vâgrehajtâst jutalâkâra 194 kor., a 2 rdsz. 1171, 1172, 
.1173 hrsz. ingatlanbol vegrehajtâst s<envedd jutaiekâra 245 kor., az 5. 
rdsz. 1737, 1738 hrsz. ingatlanbol vâgrehajtâst szenvtdo jutalâkâra 44 
kor., a 6. rdsz 2877, 2878 hrsz. ingatlanbâl vegr.-hajtâst szenvedo ju
talâkâra 60 kor., a 7. rdsz. 2891 hrsz. ingatlanbo- vegrehajtâst szenve 
do jutaiekâra 132 koronâban az ârverest elrende e âs hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1903 evi januăr ho 23 ik G.ujan deielotf 9 orakor 
Almâs-mezb kozseg hâzânâl megtartando nyiivânos ârverâsen a megâl- 
iapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok beesârânak l( %-ât 
ke-izpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem. 1-ân 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelblt ovadâkkâpes ârtâkpapirban a kikfil 
dott kezehoz letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa ertelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnâl el61ege3 elhelyezeserâl kiâllitott szabâlyszerii 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1902 evi Oktober ho 6-ik napjân.
A kir. tbrv.-szek, mint tlknyvi hatosăg. KOVÂCS,

1 ~ J e. birb.

C. • z' cric 
f

ăÎE'âîwov. Tergul Smâhil iW.1 8O£

Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ort-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:^

WMÂTE ARTiSTiCE
tx A.UR. AROINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SC1INȚÂ, $ 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE r

STJLTVTH. |
' FOI PFKIODICK !

RILETE DE VISITĂ $ 
I IMFBRITE EORMATE. W

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE KMTĂ S
DUPĂ DORINȚĂ SI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primesc în biuroul 
' tipografiei, Brașov Tergul Inusui Nr, 30, ota- 
: gini I, câtră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
i mandele din afară rugăm a le adresa la 
! Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

o

f;
REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote spsciile de serviciurf

Comptur^ Adrese^
Circulare, Scrisori.

Couvepte,, in Iotă măvimea-

3
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

p RESTAURANTE.PREfURl-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNKORMENTARL

ggi
„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde 

la librăria și Nic. I. Ciurcu la hremias Nepoții.
Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


