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Impresiunî din anul trecut.
Aruncând o privire asupra în

tâmplărilor dinăuntru în anul ce a 
trecut, simțim un disgust, care ne 
face se ne întrebăm, dâcă merită se 
mai fie înregistrate miseriile, ce le a 
dat pe față cu atâta profesiune acest 
an în viâta și raporturile poporelor 
de sub oblăduirea ungur.escă?

N’ar merita, a uiai perde
un cuvent de esemplu asupra cam
paniei, ce direct și indirect s’a pur
tat în pressă, în parlament și în 
comitate din partea nesăbuiților șo- 
viniștî sub devisa, că naționalitățile 
trebue se fie nimicite și să fie mo
dificată și cassată legea în care se 
mai găsesce o urmă despre dreptul 
acestor popore de a trăi în acest stat 
cu limba și cultura lor proprie.

E respingătore campania cea 
nouă, ce s’a pus în scenă cu atâta 
sgomot de cătră corifeii șovinismului 
dominant în anul 1902 în contra 
Șvabilor, Sașilor, Slovacilor și în 
contra nostră, a Românilor, și mai 
este tot-odată și ridiculă, pentru că 
are ca țintă o curată imposibilitate. 
Der totuși ea are o importanță, căci 
ne-a dovedit slăbiciunea celor ce de 
treicjecl și mai bine de ani ostenesc 
și fac. sforțări desperate în direcția 
maghiarisării, fără ca sâ aibă pănă 
acum decât numai resultate ne
gative.

Cu maghiarizări de nume, cu 
sforțarea aparatelor statistice, cu te- 
rorisărl și presiuni asupra celor de
pendent!, cu clasificări și hatiruri 
volnice la împărțirea de ajutore de 
stat, și cu alte multe apucături de 
felul acesta, nu se p6te sugruma 
sentimentul și consciința națională a 
poporelor nemaghiare.

Tocmai din causa acâsta, sce
nele ce s’au petrecut în anul trecut 
în dietă, în congregațiunile comita
tului, prigonirile puse la cale și vae- 
tele și amenințările pressei șoviniste 
maghiare sunt și remân o viuă do

vadă de slăbiciunea maghiarisatori- 
lor și de nerealisabila țintă ce o 
urmăresc ei.

Le-a ti ebuit ce e drept celor 
dela cârmă, pentru-ca se țină în mai 
bună disposiție massele maghiare, | 
ațîțate în contra naționalităților și, 
a Austriacilor, le-a trebuit, dicem, 
în ajunul încheierii pactului, se aibă 
un mijloc pentru a-le distrage și 
mulcomi, și acesta nu putea fi al
tul decât nutrirea patimilor șoviniste 
prin declarațiuni de ‘pe banca mi
nisterială, declarațiuni de pe foto
liul presidential al camerei și prin 
discursuri și filipice în și afară din 
dietă.

Adenc întipărită va remâne 
încă mult timp în memoria tuturor 
nemaghiarilor tractarea ,,umană și 
cavalerescă", de care au avut parte 
în dietă în anul acesta deputății 
sași și cei câțî-va deputați slovaci, 
cari au trecut ca prin urechile acu
lui prin retorta alegerilor „libere" 
din tomna anului 1901.

Cred ore cei-ce au aranjat sce
nele turbulente contra unora din de
putății amintiți, că prin acesta ten
dințele de maghiarisare forțată apar 
într’o lumina mai simpatică înaintea 
poporelor nemaghiare, ori că aceste 
au fost chiar câștigate pentru marea 
ideie a construirei „statului național 
maghiar" pe ruinele dreptului lor de 
limbă ?

Mai mare rătăcire, ca a crede 
în serios așa ceva, nici c’ar pută fi 
pe lume? Ce se le faci însă acelora, 
cari vor să se amețescă ei inșiși cu 
asemeni de tot false presupuneri și cre
dințe? Ca cei ce prin gustarea în dose 
mici a veninului, capătă pasiune nes- 
stînsăde a ave tot mai mult din el, ne 
mai ținend semă de pericolul ce le 
amenință organismul și viața chiar 
— așa fac și șoviniștii maghiari, 
s’au obicinuit atât de mult, cu gân
dul de a înghiți naționalitățile încât au 
început deja să delireze asupra unei 

Maghiarie mari pănă la Marea-negră 
și la Constanținopol.

In timp ce gândul lor se plimbă 
astfel prin nori, se pregătesc eveni
mente de mare cumpănă, care ar 
pute ușor să-i deștepte curend și 
fărte brusc din visurile lor bolnă- 
vicibse.

Deschiderea „Reichsrath“-ului. 
Atențiunea cercurilor politice din Viena 
se îndreptă erăși asupra „Reichsrath“-ului, 
care se va deschide mâne. întrebarea 
este, decă va succede guvernului a abate 
pe Cehi de la intenția lor de a face ob
strucție.—Maj. Sa a primit în audiență pe 
ministrul ceh lezek, er guvernul încercă 
tot posibilul de a readuce parlamentul în 
stare normală, ca să potă lucra.

Misiunea contelui LamsdorfE 
Diarului din Londra ^Timesu i-se anunță 
din Paris, că urmarea călătoriei contelui 
Lamsdorfl va fi abordarea întregei Ges
tiuni orientale. „Times" publică scrisorea 
unui diplomat, în care se dice, că intro
ducerea reformelor în Turcia nu pote fi 
garantată, decât prin punerea Turciei sub 
control financiar european. 

Alegerea de episcop al Ara
dului. In ședința plenară de Luni a G'on- 
sistoriului din Arad, după-ce s’a făcut cu
noscut actele privitore la înalta resoluție 
de a-se procede la o nouă alegere de 
episcop, s’a hotărît ca alegerea să se facă 
Joi în 30 Ianuarie (12 Februarie). In ter- 
minul prescris se va convoca sinodul 
electoral.

Mobilisare?
„D. T. f. U.“ din Timișdra în nu

mărul său de la 13 Ianuarie publică ur- 
mătdrea scire sensațională:

„După cum se svonesce în cercurile 
din Viena, cari stau aprdpe de ministeriul 
de externe, s’a dat ordin, conform căruia 
contingentul corpului de armată 7 din Ti- 
mișoră și a corpului 12 din Sibiiu se

fie urcat la cifra prescrisă pentru cas de 
resboiu, respective se se cheme reservele 
pentru a se pute face cât mai curînd mc- 
bilisarea. Corpul de armată 15 din Se- 
rajevo a primit și el un asemenea ordin. 
Măsurile acestea s’au luat în vederea tur- 
burărilor, ce se așteptă la primăvară în 
Macedonia. Se dice, că pentru conducerea 
unei eventuale operațiuni, ar fi destinat 
F. Z. M. baron Ioan de Waldstătten."

In legătură cu scirea foii timișorene 
amintim, că săptămâna trecută s’au ținut 
în Viena trei consilii militare, presidate 
de însuși Majestatea Sa. Despre resultatul 
acestor consfătuiri însă n’a transpirat în 
publicitate scire autentică. Foile din Bu
dapesta ce le-am primit eri și ații, nu fac 
amintire că s’ar fi luat măsurile de cari 
vorbesce diarul german din Timișdra. 
Foile rusesc! și bulgăresc! însă au vorbit 
în timpul din urmă despre un pretins 
plan de împărțire a Turciei, și despre 
iminentele turburări ce vor isbucni la pri
măvară în Balcani, în care cas, lucru 
firesc, monarchia nostră n’ar pute să stee 
pasivă.

Cum sunt tratați Ungurii în 
România.

(O prețiosă mărturisire.')
Cetitorii noștrii își vor aduce aminte 

că într’una din ședințele din anul trecut 
ale dietei, deputatul Hegedus Lorant a vor
bit despre Ungurii din România, afirmând 
că ei ar fi prigoniți și asupriți și nu li s’ar 
acorda libertăți ca ori cărui cetățean ro
mân.

— „Bukaresti Magyar Ujsâgu, diar ce 
apare în limba maghiară în Bucuresci, se 
ocupă într’un articol mai nou cu situația 
Ungurilor din România și combate afirmă
rile deputatului Hegedtis, scriind urmă
tdrele :

„Maghiarii (din România) se pot ori 
unde grupa liber în societăți. Dâcă nu-și- 
au uitat limba maternă, ei pot s’o între
buințeze și o și întrebuințdză. Ori ce ser- 
bătore patriotică maghiară, ei pot ^o țină 
neturburați. Ca să servim cu’n esemplu,
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Chestiunea feministă și căsătoria.
De Carmen Sylva.

Carmen Sylva, regina Elisabeta a 
României, a scos de sub tipar acum de 
curend o carte interesantă sub titlul „Ge- 
fiiisterte Worte “ (Cuvinte șoptite!. In 
acestă carte scriitdrea încoronată se pro
nunță și asupra chestiunei feministe și a 
căsătoriei. Reproducem în traducere după 
„Hannoversche Zeitung" următdrele:

Chemarea femeii se numesce în na
tură: „A nasce", în lumea spirituală: „Afi 
mamă". Etă chiemarea femeilor! Acum însă 
femeile vorsăși dovedescăforțacreeruluiprin 
alte lucrări, prin altă desvoltare'a spiritului, 
deosebite de acelea, pe cari se mulțumiau 
mai înainte a le lăsa moștenire copiilor 
lor. Este un timp de transiție acesta, în 
care bărbații vor avă să învețe, că au 
tratat femeile prea din cale afară ca pe 
un lucru al lor si nu cu participarea ne
cesară la hotărînle și consiliile lor, nu cu 
răspunderea adevărată, care i-se cuvine 

femeii, ca păzitore a familiei, pe când 

bărbatul trebue să fie hrănitorul aceleia. 
Mai târdiu se vor calma lucrurile, după 
ce femeile vor obține așa numitele lor 
drepturi și își vor fi făcut greșelile.... 
Adevărata sciință a femeilor nu trebue 
să fie așa de mare cum este de mare 
voința lor de a sci, spre a fi copiilor un 
razim spiritual, cum trebue să fie.

Regina recomandă hrana vegetari- 
ană, spre a reduce cheltuelile gospodăriei 
și recomandă femeilor simplicitatea cea 
mai mare, pentru ca bărbatul se potă mai 
ușor procura mijlocele de esistență. Băr
bații sunt de vină, decă nevestele lor au 
devenit așa cum sunt, și femeile sunt de 
vină, decă bărbații nu le mai pot mul
țumi.

Oe fisionomie ar ave lucrurile acolo, 
unde femeile civilisate ar purta adevăra
tul regim al iubirei, armoniei și abnega
ției? O mare descoperire asupra femeii 
conțin cuvintele lui Nietzsche: „Sentimen
tul cu adevărat bărbătesc al disprețuirei 
de sine!" Acesta este un sentiment, care 
pdte să rămână strein femeii. Trebue să 
fie nisce împrejurări estra-ordinare, pen
tru-ca să învețe o femeie a-se disprețui 

pe sine. Femeile ar trebui să fie consci- 
ente de situația lor înaltă și în loc să 
voiescă a fi egale cu bărbații, se stea în 
tot-deuna d’asupra lor.

Bărbatul are instinctul, de a respecta 
pe femeie în mama sa, adesea în soția 
sa, în fiica sa, în sora sa său în ființa 
care îndeplinesce rolul de soră, ca îngri- 
jitdre de bolnavi seu copii. Tot-deuna și 
în tote împrejurările femeia este în situa
ția de a fi tratată de cătră bărbat cu ve
nerația cea mai mare. Se înțelege, că 
adesea e tratată ca un lucru al său, dăr 
acesta numai din brutalitatea inimei său 
nepricepere. Copiii tiraniseză adesea pe 
aceia mai tare, pe cari mai mult îi iubesc, 
fără să-și dea seina de ce. Ei au nevoie 
de cea mai mare îngrijire și o cer acesta.

Ar trebui din timp să facem atente 
fetele, că adesea vor fi singure cu gân
durile lor și că atunci va trebui se între
buințeze timpul să se prepare a deveni 
bărbaților tovarășe egale în forța cuge
tării și în liniștea senină. Spre acesta nu 
e nevoie de multă învățătură, care pe 
bărbat adesea îl obosesce numai, fără să-i 
ofere distracție.

Decă femeia ar sci, câtă putere 
sfântă îi împrumută a-se gândi în singu
rătate și a fi pururea amicală, atunci n’ar 
isbucni atât de des furtunile de prisos, pe 
cari femeile înțelepte și virtuose le evită. 
In loc să plângă din gelosie, ar trebui ’,să 
caute a fi mai amabile, de cât altele, așa 
ca bărbatul să ajungă la convingerea, că 
vatra lui este locul cel mai plăcut din 
lume.

Firesce, că de necazuri nu-1 pdte 
feri ca: miseria, grijile vieții, cari îi 
ajung pe amândoi de-opotrivă, der lucru
rile mici, pe cari femeia pdte să le birue 
singură, n’ar trebi să i-le comunice, când 
vine acasă obosit de muncă. Bărbatul să 
găsescă acasă vecinie seninătate și sărbă- 
tore, și acâsta ar fi fdrte ușor, decă fe
meia nu s’ar gândi numai la sine, ci ma 
mult la sfânta ei chemare. Gum-că feme
ile pot s’o facă acesta, dovadă călugări
țele și femeile cari duc vieță călugărdscă 
plină de abnegație. Nu le este permis a 
vorbi vr’odată despre sine înseși. De ce 
nu urmdză în tote împrejurările acestă 
regulă înțeleptă? Vieța lor internă nu 
prea intereseză lumea. Omenii ar vrea să 
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sunt cincedi de anî de când esistă Ma
gyar Târsulat cu propriul său edificiu, în 
care se află o sală mare festivă, cu scenă, 
cu club de lectură, cu sală de consultări 
și cu bibliotecă.

„Abia se află piesă poporală maghiară 
care să nu se fi representat aici. In sec
ția centrală a societății ținem adunările 
nostre mai mari, serbările nostre. Aci 
am sărbătorit noi nu de mult pe față și 
neturburați memoria lui Ludovic Kossuth. 
Cam de cincî-deci de ani esistă biserica 
evangelică reformată cu școla ei maghiară, 
pe care Maghiarii au clădit-o împreună, 
și pe turnul căreia fâlfăe tricolorul na
țional (maghiar) alături de stindardul ro
mân cu ocasiunea evenimentelor mai în
semnate seu a sărbătorilor.

„Maghiarii din Bucuresci sunt sunt 
reuniți în vre-o dece societăți, cari pe lângă 
aceea, că sunt instituțiuni filantropice ser
vesc în primul rând ideia națională ma
ghiară. România n’a desființat încă nici 
o societate, nici uneia nu i-a impus limba 
română ca limbă oficiosă....

rNu este prin urmare adevărat, că 
Maghiarii din România sunt asupriți, și 
cu tote acestea este adevărat, că jumă
tate din Maghiarii imigrați sunt pe vecie 
pierduți pentru patria maghiară, fiind-că 
s’au desnaționalisat, și-au pierdut limba ma
ternă, căci ei nu mai sciu că au fost Ma
ghiari.... Dăr 6re România este causa aces
tei pierderi triste și ireparabile? Da, ea a 
fost causa, însă numai causa materială, 
întocmai cum apa este causa la înecarea 
cuiva. Și Maghiarii s’au înecat în acest 
torent mare, în românime".

E de prisos, credem, ca la constată
rile acestea se mai adăogăm și noi din 
parte-ne un rînd măcar. Recomandăm to
tuși cele scrise de foia maghiară din Bu
curesci în atențiunea șoviniștilor maghiari 
de la noi.

Craiova, 28 Dec. st. v. 1902.

(Vieța socială. — Societăți de binefacere.
— Mișcarea culturală si literară.)

jll.
Mișcare literară aici aprope nu esistă. 

afară de literatura diaristică. Jurnale avem 
mai multe decât ne trebuesc, mai ales jur
nale politice. Vorbesc numai de Craiova. 
Der jurnalele, și aici, ca în totă țera, afară 
de câte-va escepțiuni meritorie, fiind pro
ductul unei societăți în mare parte corupte 
și multe fiind; scrise de <5mem fără 
destulă cultură, fac mai mult rău, decât 
bine; răspândesc neadevăruri și minciuni, 
nutresc ura și desbinarea între partidele 
politice și între particulari; lipsite de ur
banitatea cuvenită, întrebuințâză adeseori 
un mod de vorbire îndatinată numai în 
păturile cele mai de jos ale societății; și 
astfel, în loc de a răspunde chemării lor 
și a fi un mijloc de cultură, contribuesc 
la corupțiunea moravurilor. Și cu părere 

de ră« văd, că acest curent nesănă
tos, acestă lipsă de cumpăt și cuviință, 
a început a străbate și în unele tjiare ro
mâne de peste Carpați, cari altfel, scrise 
de omeni competent, ar pute servi ca mo
del în multe privințe diaristicei mîstre 
de aici.

Afară de jurnale, au apărut de cu
rând în Craiova două scrieri de adevărată 
valore, de doi publiciști bine • cunoscuți, 
unul în literatura’istorică, altul în cea me
dicală. D-l Dr. G. Mileteciu, medic al ospi- 
țiului de alienați al bisericei, a publicat o 
nouăȘj carte, întitulată „Afecțiunile îsimu- 
late", prelucrată după Dr. W. Derblich și 
adausă cu multe cunoscințe câștigate din 
propia esperiență, în cursul carierii sale de 
medic militar și mai pe urmă civil. Pe 
când lucrarea germană era destinată nu
mai medicului militar, d-l Dr. Mileticiu 
a căutat să facă un manual folositor me
dicului în genere, precum și magistraților 
și advocaților în studiul cestiunilor de 
drept.

D-l August Peșacov, prin noul său 
studiu „Schițe din istoria Craiovei", a 
adus un nou contingent la cunoscințele și 
documentele despre trecutul de mărire al 
acestui oraș, care a fost capitala banatu
lui Olteniei și orașul natal al lui Mihaiii 
Viteazul, care figureză ca ctitor al mănăs- 
rirei Bucovăț împreună cu doi fii ai săi, 
Nicolae și Petrașcu. Acesta se vede — 
ne spune d-l Peșacov — din inscripțiunea 
de pe zidul bisericuței din cătunul Mofleni 
de pe marginea dincoce a Jiului, care este 
o rămășiță a fostei mănăstiri Bucovățul, 
și cea mai veche zidire de pâtră înlăun- 
trul și în jurul Craiovei. Ea ne arată tot
deodată, că Mihaiu a avut doi băeți, er 
nu numai unul, cum se credea pănă acum.

*
Numele lui Mihaiu Viteazul ne aduce 

aminte de istoricul său, de N. Bălcescu. 
La 16 Noemvrie trecut s’au împlinit anul 
acesta 50 de ani de la mortea unuia din cei 
mai iubiți scriitori și cei mai mari patrioți 
Români, fără să-și mai aducă aminte de el 
decât forte puțini din generațiunea de as- 
tădl. Am cetit numai, că în cercul unei 
societăți de studențî s’a ținut la 16 Noem
vrie o conferință despre N. Bălcescu, er 
la 22 Decemvrie s’a făcut în amintirea lui 
o serbare școlară la gimnasiul din Brăila, 
care portă numele lui.

S’au sărbătorit numele multor omeni 
însemnați din istoria ndstră. S’au ridicat 
busturi unor scriitori, ale căror lucrări nu 
pot sta alăturea cu ale lui Bălcescu; . ba 
unele din ele, scrise sub influența tristă a 
literaturei decadente în apusul Europei, 
sunt fructe încă necopte și nesănătose.

Intr’o di, sunt acum vre o doi ani, 
mi-se presentă o listă de subscriere pentru 
un monument Iui Traian Dimitrescu, din 
partea unui editor al scrierilor sale. — 
îmi pare rău, —• i-am răspuns, — regret 
talentul acestui tînăr poet, care pesimist, 

însă totuși cu mult dor de viăță a trecut 
în nirvana înainte de a ne da cele mai 
bune lucrări, de cari ar fi fost capabil, 
ajungând la o deplină desvoltare și 
cultură intelectuală. Der noi avem alțT 
ămeni mult mai rneritoșî, la cari pănă 
acum nu s’a gândit nimeni să le ridice 
alte monumente decât acelea, cari și le-au 
ridicat ei înșiși prin operele și faptele lor.

Traian Dumitrescu era răpit de acel 
curent literar, produs și nutrit mai ales de 
socialiștii evrei, cari consideră ideile' de 
patrie și naționalitate ca nisce prejudiții, 
ce trebuesc înlăturate cu desăvârșire din 
calea progresului și a înfrățirii generale. 
Cu tote acestea, s’a făcut colectă, s’au ți
nut conferințe, și adî el are un frumos 
bust la mormântul său din cimitirul „Un
gureni1*.

N. Bălcescu a scris prima istorie a 
armatei române, a studiat și a publicat 
cronicele Munteniei, ne-a lăsat istoria Ro
mânilor din epoca acelui mare domn, care 
realizase pe un scurt timp unirea politică 
a țărilor române; el a fost unul din autorii 
și conducătorii mișcării dela 1848; după 
intrarea Rușilor și Turcilor în țeră a pri
begit apoi patru ani în esiliu, unde lup
tând cu lipsa, cu boia contractată prin 
multele strapațe și cu tot felul de pie- 
deci, nu încetă de a lucra <jiua și noptea 
pentru ridicarea nemului seu, pe terenul 
literaturei ca istoric, și pe terenul politicei 
ca om de acțiune, stăruind se facă cunos
cută causa română cabinetelor europene 
și omenilor influent! din străinătate. El 
este unul din întemeietorii literaturei nos- 
tre și ai României de astădi.

Mistuit de muncă și de suferințe, sim
țind că i-se apropie sfârșitul, în tomna 
anului 1852 Bălcescu se reîntorcea, ca să 
moră în patria sa. Insă guvernul de atunci 
i-a oprit intrarea în țeră. Refusându-i-se și 
acăstă ultimă mângâiere, el reluă muri
bund calea durerâsă a esilului și peste o 
lună de dile s’a stins la Palermo, în ?icilia.

Amicul său intim, V. Alexandri, care 
l’a vecjut și l’a îmbrățișat atunci pentru 
ultima <5ră în carantina de la Galați, a 
scris pe urmă cunoscutul cântec, Bălcescu 
murind, în care, cum dice poetul, a tra
dus în limba armoniei cea de pe urmă 
gândire a marelui martir. Acestă frumosă 
elegie, afară de operele lui Bălcescu, este 
pănă adi singurul monument ridicat me
moriei lui. In România, unde atâția străini 
și-au găsit tot-deuna o generdsă ospitali
tate, lui, celui mai nobil și mai devotat 
din fiii ei, nu i-s’a îngăduit nici măcar un 
trist mormânt. Și pănă a<ji în acestă țâră, 
pentru a căreia înălțare și glorie și-a sa
crificat vieța și pe care nimeni n’a iubit’o 
ca el, nu se află nicăiri măcar o pietră 
seu o cruce de lemn, care să-i amintescă 
numele.

M. Străjan.

„Kulturegylet“-urile și cestiu- 
nea naționalităților.

9 9

Un anumit Dr. E. Nagy Oliver, mem
bru în direcțiunea „kulturegylet“-ului din 
Pojun, și-a publicat în broșură „ideile" pri- 
vitdre la politica de naționalitate a „kul- 
turegylet"-urilor.

Autorul constată, în primul rând, că 
„kulturegylet“-urile nu sunt în stare să 
ajungă la resultatul, ce se aștâptă de la 
ele, fiind-că n’au ce le trebue — bani 
destui. „Emke" din Ardeal dispune, ce e 
drept, de ud fond de peste un milion, și 
totuși mare ispravă nu face. Sașii își sus
țin deplina autonomie, formeză așa dicend 
stat în stat, ba trimit în dietă chiar depu- 
tați naționaliști. Românii cresc an de an 
în forțe, au ajuns chiar să strîmtoreze si 
respingă pe Maghiari la punctele espuse, 
er Săeuii sărăcesc și ernigreză în Româ
nia și America. Causa este, că Sașii și 
Românii din Ardeal nu stau cu brațele 
încrucișate, din potrivă se organiseză și 
nu lasă să se stingă focul. Rassa maghiară 
nu e capabilă și n’are energia suficientă 
a-și desvolta supremația, ea cedeză ușor 
influențelor streine și nu numai că nu e 
în stare a cuceri pe alții, der ea însăși se 
desbracă de obiceiurile naționale.

Remediul nu-1 găsesce autorul, decât 
în bani. De la societate nu spereză mult, 
ci de la ajutorul bănesc din partea statu
lui. Să vie adecă statul și să întărescă 
prin subvenție „kulturegylet'-urile. Ras- 
sele „străine" vor simți atunci puterea 
impuitdre a statului. Reuniunile aceste 
subvenționate de cătră stat, ar ave 
un rol mare și ar pute influința asu
pra poporului. Pe cei cari sunt che
mați a conduce poporul și a-i da di
recția culturală, „kultutegylet“-urile să-i 
sprijinâscă cu ajutore în bani, căci astfel 
luptătorii pentru „ideia de stat" ar fi sus- 
trași grijilor materiale și s’ar dedica mi- 
siunei lor. Statul să se îngrijescă apoi a 
numi în ținuturile locuite de naționalități 
notari și învățători ireproșabil din punct 
de vedere national maghiar etc.

La urmă autbrul spune, că nu vi- 
seză despre imperialism maghiar, căci se 
teme că e o fantomă. Der crede, că sta
tul trebue să premergă în privința acesta 
cu esemplu, decă e ca pământul acesta să 
fie al Maghiarilor.

„Ideile" d-lui de la Pojun sunt gâ- 
dilitdre pentru aucjul șoviniștilor. Asta o 
vedem și din escerptele ce. Ie fac foile 
maghiare din broșura lui. El însă pretinde 
lucruri și măsuri atât de imposibile, încât 
numai naivii pot să-l ia în serios.

aibă deițe și nu femei slabe, cari caută a 
se răzima de cineva.

Erorea cea mare este, că femeia, 
care pote să stea pe propriele sale piciăre 
cât timp este nemăritată, de-odată îi vine 
în minte, că ar pute se se razime, adecă 
să renunțe la independența sa și să aș
tepte totul de la altul, care, în paren- 
tes fie dis, este o ființă tot așa de păcă- 
tosă, ca și dânsa, der pe care îl crede a 
fi un Jeu, pănă ce nu-i vine prima desa- 
măgire. Și nu este nimeni altul de vină 
de acestă desamăgire, de cât ea însăși. 
De ce să nu stea și pe mai departe pe 
propriile ei piciore ? De ce să se razime, 
când adesea are mai multă forță spirituală, 
de cât bărbatul admirat și adorat? De 
câte ori nu regreți mai târdiu, că te-ai 
plâns într’un ces de slăbiciune, der 
nu mai poți revoca vorba scăpată! In 
privința • acesta bărbații au mai multă 
demnitate, de cât femeile. Ei se plâng 
mai rar de femeile lor. Ei au sentimentul 
de a păzi căminul de privirile externe și 
de a tăinui în fața hunei desilusiile fami
liare. Femeia însă se plânge și se tângu- 

esce, er decă i-se ia bărbatul, cu care nu 
putea trăi, ajunge la desperare și pe ace
lași bărbat îl presentă acum cu calitățile 
cele mai frumose. De ce nu ne gândim 
mai des la morte? Atât de răbdătdre am 
fi, când am trăi vecinie în grija, că iubi
tul mâne pote n’ar mai fi și nu i-am pută 
audi glasul, n'am mai pută rîde de micile 
lui imperfecțiuni și n’am mai pute vede 
surîsul lui de mulțumire, când i-se arată 
o mică atențiune.

Vrednic de adorat este numai ceea 
ce ne este îndepărtat, de aceea au băr
bații o așa profundă venerațiune pentru 
mamele lor. Femeile ar pute fi părtașe de 
aceeași venerațiune, decă ar fi mai reser- 
vate și mai tainice și n’ar face din băr
bat un deu, ci un prieten, care une ori 
pote se le dea, altă-dată să le ceră un 
sfat.

Firesce că există dificultatea, că aici 
și corpul jocă un rol. Der ârăși tot rolul 
femeii ar fi să facă și din acesta ceva 
sacrosanct și sublim. Femeia își pierde 
totă demnitatea, decă nu păstreză în tdte 
momentele stăpânirea de sine. Natura 

răsplătesce iubirea mare și profundă prin 
copii talentați și frumoși. Acesta o sciu 
toți și totuși cu o lipsă de consciență 
aduc pe lume nisce copii nenorociți, fiind 
că au uitat a iubi. La copii nu se prea 
gândesc și de cele mai multe ori nu sunt 
bine primiți. De ce se căsătoresce cineva, 
decă nu vre să aibă copii? Mai bine ar 
rămâne necăsătorit.

In căsătorie cei mai mulți omeni se 
simt a ave dreptul, de a se gândi la sine, 
și fac omenirei mare nedreptate, căci ei 
nu există, de cât pentru a dărui omenirei 
ființe mai perfecte, mai curate, mai nobile 
de cât cum sunt ei înșiși. Dâcă am consi
dera căsătoria dinainte ca o jertfă sfântă, 
atunci pote am ajunge mai departe, nu 
die : a fi mai fericiți, căci acesta este o 
altă chestie. Peste tot este o întrebare, 
decă omul esistă pe pământ, spre a fi fe
ricit. Și când considerăm sortea dmenilor 
și suferințele animalelor nevinovate, ve
dem că fericirea este mai mult de cât 
îndoielnică și menirea nostră pe pământ 
apare într’o altă lumină.

Chestia feministă nici n’ar exista, 

decă căsătoria s’ar fi mânuit altfel. Băr
bații voiau se aibă servitore, femeile eroi. 
Bărbații n’au devenit eroi, er femeile n’au 
putut suporta asuprirea, sub care voiau 
să le țină bărbații.

In serviciul omenirei! Acesta ar tre
bui se fie prima gândire în fața altarului 
în loc să se gândescă la fericirea reci
procă, ce șî-ar pute-o procura. Fericirea 
seu nefericirea este atât de arare-ori în 
mânile nostre, căci în cele mai multe ca
șuri nici ideie nu avem despre sortea 
ndstră, nu ne cunâscem nici corpul, nici 
sufletul propriu, ne cum să le cundscem 
pe ale altora și este în adevăr fdrte greu 
a ajunge în două-deci și patru de ore la 
convingerea, că am fost în erore. Acestă 
descoperire este une-ori și ea greșită și 
numai cu timpul va fi mai bine. Aici tre
bue să aibă răbdare ambele părți, pănă 
ce s’a întărit iubirea în de-ajuns, ca un 
brad tînăr, care cresce în umbra, răbdării, 
pănă ce va pute suporta furtuna și arșița 
sdrelui.

Multe căsătorii naufragieză din causa 
poverei grijilor, altele din causa urîtului,
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Aniversarea liberării orașului Niș.
Țarul și Regele Serbiei.

La Niș s’a serbat a 25-a aniversare 
a ocupării acestui oraș de cătra Sârbi. La 
banchetul organisat de primărie, primarul 
Milovanovici a comemorat pe Milan. In 
răspunsul său, Regele a dis:

Pentru comemorarea acestei dile, Re
gina și eu oferim opt-decl de mii de franci 
spre a se ridica un spital nu numai pen
tru bolnavii din acest păment liberat, ci și 
pentru Serbii de dincolo de hotarele actuale.

Primul ministru Zinzar Marcovici a 
cetit următorea telegramă a Țarului Ni- 
colae:

„Cu ocasia memorabilei aniversări a 
liberărei orașului Niș, unde armele sârbe 
s’au acoperit de glorie printr’un strălucit 
fapt ostășesc, sunt vesel să esprim Majes- 
tății Vostre și armatei sârbe urările mele 
de prosperitate.

„Fie ca armata serbă să servescă la 
pacinica desvoltare și la progresul poporu
lui șerb, înrudit cu cel rusesc.*

*

Regele Alesandru a răspuns Țarului 
prin următdrea telegramă:

„Adânc emoționat, trimit Maiestății 
Vostre cea mai caldă mulțumire a mea 
pentru frumosele urări ce a-țî făcut scum
pei mele armate și poporului meu, asigu- 
rându-vă de căldurosa mea dorință pentru 
fericirea vostră și pentru gloria și mări
rea valorosei vostre armate și a poporului 
vostru."

SOIRILE D1LE1. z
— 2 (14) Ianuarie

Un nou gravamen-kossutliist. Foile 
kossuthiste fac mare cas din faptul, că 
în noul proiect de lege privitor la afa
cerea pasaportelor, se dispune printr’un 
paragraf, ca în Ungaria pasaportele să se 
dea în limba maghiară și francesă, er în 
Croația în limba croată și francesă. — 
„Fiigg. Magyarorszag" cjice, că măsura 
acesta este o palmă, ce i-se dă limbei 
maghiare și ideii de stat în Croația.

Cum țin Irlandesii întrunirile lor? 
Se scrie din Dublin: In orașul North- 
Galvay, Irlandesii anunțaseră filele acestea 
un meeting. Poliția a interdis ținerea lui. 
Intr’aceea sosesce la poliție un denunț 
secret, în care se spunea, că mai multe 
sute de Irlandezi s’au adunat în pădurea 
situată la o dinstanță considerabilă de la 
oraș. Repede încălecară o mulțime de po
lițiști și eșiră în galop la fața locului. In 
oraș nu rămăsese mai nimeni pentru paza 
ordinei. Ajunși în pădure, polițiștii au 
găsit în adevăr acolo nisce omeni, cari la 
lumina torțolor lucrau la tăiatul lemnelor. 
Indignați s’au întors în oraș, unde aflară 
că în timpul, când alergau prin pădure, 
meetingul se ținuse. Consiliul comunal s’a 
întrunit în ședință se vadă, ce e de făcut 
față cu asemenea violare a ordinelor po-

•erăși altele din causa unui cusur neîn
semnat, care i-se pare celuilalt insuporta
bil și despre care îșl închipue, că ar fi 
ușor de combătut. Și greșela acesta fusese 
considerată în familie drept calitate și pe 
•urmă se vede cu mirare, că acestă cali
tate displace în alte cercuri. Ne simțim 
atât de streini în fața tradițiunilor năstre, 
a datinilor, cugetărilor și obiclnuințelor. 
Unul n’a vedut încă mdrtea, celălalt a 
crescut lângă paturile bolnavilor și a 
plâns la sicriul multor iubiți. Acestea în- 
greunâză înțelegerea fdrte mult. Unul 
vine dintr’o provincie, unde se rîde și se 
fac multe glume, celălalt n’are simț pen
tru glumă. Unuia îi place să se ducă la 
biserică, celuilalt îi place mai mult pădu- 
aea seu odaia sa, unde se îndeletnicesce cu 
munca. Nici nu mai vorbim de diferențele 
adencî în educația copiilor. Față cu aces
tea nu poți opune de cât răbdarea și 
ârășî răbdarea. Astfel vom pute eși birui
tori din cele mai grele probleme.

g-... 

lițienesci. Abia terminase ședința, când 
i-se raportă, că în hotarul orașului se ține 
o altă adunare pe vîrful unei coline. Poliția 
călare voia se mergă repede la fața locului. 
Când se trecă însă pe strada ce duce la 
colină, caii nu mai puteau merge, căci 
strada era acoperită de nisce cuie ascuțite. 
Polițiștii se întorc și fac un ocol mare, ca 
se ajungă la fața locului. Când colo nici 
vorbă de adunare. In absența lor însă se 
ținuse în oraș meetingul interdis.

Școla „Constantin de Steriu." D-l 
Const. Steriu bancher și fost consilier co
munal, a dăruit comunei Bucuresci imo
bilul d-sale situat în calea 13 Septemvrie 
Nr. 85, în care este instalată astădî școla 
comunală de băieți Nr. 28, cu condițiune 
ca acestă școlă să porte în viitor numele 
regretatului d-sale părinte Constantin de 
Steriu. O asemenea faptă se laudă de sine

„Ungaria-mare". Sub titlul „Nagy- 
Magyarorszăgu politicianul Paul Hoitsy a 
scos de sub tipar o broșură, în care „fă
când conclusiunl din istoria trecutului", 
arată problemele națiunei maghiare în 
viitor. Aceste probleme se resumă după 
fantasticul politician în cuceririle, ce le 
vor face Maghiarii în statele balcanice, 
întinclend stăpânirea lor pănă la marea 
negră.

La marea negră se opresce fantasticul 
d-n de Hoitsy; dice că mai departe nu 
vrâ să cucerescă. Pcîte la vară, când vor 
sosi căldurile cele mari, va reveni Hoitsy 
și luând din nou firul cuceririlor îl va în
tinde și mai departe, de pildă pănă la 
marea Caspicăl...

„Enike." Comitetul societății culturale 
maghiare și-a ținut în diua de 12 Ianuarie 
ședința ordinară lunară în Clușitî sub pre- 
ședința contelui Bâldi Akos. Din raportul 
cassierului vedem că în lnna Decemvrie 
reverimentul societății a fost de 51037 
corone 11 bani. Incassări în bani gata 
44100 corone 06 bani. Averea totală 
2,842,771 cor. 39 b. — Tot în acestă șe
dință s’a luat hotărîre, ca să se așede în 
cassele „kișdedovului" întreținut de „Em- 
ke“ în Blașiu biblioteca în valdre de 
2000 corone, dăruită de consiliul general 
al museelor și bibliotecilor, precum și bi
blioteca poporală a societății „Emke."

Darul unui consul. D-l Louis Drey
fus, consul general al României la Paris, 
a rugat pe M. S. Regina se primescă, 
pentru operile de binefacere de sub înaltul 
său patronagiu, o sumă de 14 mii lei. 
10,01 0 lei sunt destinați pentru societatea 
de binefacere „Regina Elisabeta" ; 2000 
lei pentru polyclinica „Regina Elisabeta" 
și 2000 ’lei pentru istitutul de caritate 
„S-ta Elisabeta". M. S. Regina a primit 
aceste sume în ajunul Crăciunului.

Desmințire. Scirea despre divorțul 
părechei Lonyai se desminte. însuși con
tele Lonyai a declarat cătră un cores
pondent al (jiarului „Bud. Hirlap" în Cap 
St.-Martin, că scirile răspândite despre el 
și soția sa, princesa Stefania, sunt svonurî 
lipsite de orl-ce temeiu.

Pentru „Casa Națională". Au mai 
intrat contribuiri de la domnii: Dr. Isidor 
Pop, advocat (Lugoș) 5 cor.. Ion Mihaiu, 
(Orăștie) 5 cor., B cur Popovicî, comer
ciant (Hațeg) 2 cor., Teodor Dumbrava, 
proprietar (Budatelek) 2 cor., Petru Cio- 
botariu, paroch și Ecaterina Ciobotariu, 
preotesă (M.-Reghin) câte 1 cor., Constantin 
Căciulă, contabil (B.-Huedinl 2 cor., Vasiliu 
Mica (Someș-Odorheiuj 3 cor., Avram S. 
Păcurariu, paroch (Lancrem) 5 cor., Si- 
mion Corvin sen. (Orășt.ie) 2 cor., Gerasirn 
Grama, căpitan î. p. (Rîușor) 2 cor., Ste
fan Popa, paroch (Seleuș) 1 cor., Alexan
dru Crăciunescu, notar (Soceni) 4 cor., 
loan Gropșan paroch (Cărbunariu) 2 cor., 
Vasiliu Stefanica, profesor (Beiuș) 2 cor., 
Nicolae Proștean, advocat (Lugoș) 5 cor., 
In total cor. 762.60 — Sibiiu, 13 Ianuarie 
1903. Dr. C. Diaconovich.

O comună șvăbâscă contra nia- 
glliarisării. In biserica din Berkesd (To- 
rontal) se țineau pănă acum predicele al
ternativ: într’o Duminecă nemțesce, în 
cealaltă unguresce. Parochul DesiderRado 
a vrut se introducă o nouă regulă, anume 
ca nemțesce se nu se țină predica, decât 

la a patra Duminecă. Poporul șvab in
dignat de acâstă măsură, a protestat, așa 
că părintele Desider n’a isbutit cu pla
nul său.

Desghețarea Dunărei. La Galați 
starea gheței de pe Dunăre e aprope 
aceeași. In dreptul docuriior, pe o întin
dere însemnată, fluviul e liber de ghețuri 
de la un țărm la celălalt. In Brăila ex
portatorii și societățile de asigurare lu- 
creză din răsputeri pentru salvarea grâ- 
nelor din șlepuri, în vederea unei apro
piate desghețări complecte a Dunărei. Nu 
numai cerealele și vasele sunt amenințate 
în cașul acesta, der și ămenii aflați pe 
bord. S’au dat ordine ca echipagele să 
fie gata de plecare și căpitanii să stea la 
posturile lor. Telegraful lucrâză continuu 
din causa numărdselor sciri ce se cer 
agențiilor fluviale. S’a luat disposiția, ca 
să se afișeze tot ce privesce mișcarea 
gheței pe Dunăre. In portul Tulcea și pe 
tot întinsul secției a 6 fluviale de la Cia- 
murile, Dunărea este liberă. Portul Stilina 
e de asemenea liber. Din când în când 
curg acolo sloiuri subțiri. Din causa sloiu- 
rilor de ghiață, cari au început să curgă 
în dreptul portului Giurgiu, a fost rupt 
cablul telefonic din Dunăre, care face co
municație cu Sofia. S’au luat măsuri pen
tru găsirea și restabilirea cablului.

Avis. Toți Onor. Domni, cărora li-s’a 
espedat Nr. de probă din revista „Lucea
fărul", la cas că nu vor s’o aboneze, sunt 
rugați să ni-l retrimită — pentru încun- 
jurarea dificultăților administrative, — la 
cas contrar se vor considera ca abonați. 
Administrația „Lucea ferul*.

In magazinul de încălțăminte I. 
SabadeaDU Brașov, Strada Porții Nr. IO 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de t.6te soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pdte procura 
încălțămintea cu pr țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Sciri locale.
Petrecerea reuniunei femeilor pen- 

trn ajutorarea văduvelor sărace din Brașov 
și Săcele s’a ținut în sera de 31 Decemv. 
v. în sala Redutei. Un public distins și-a 
dat întâlnire la acestă petrecere. In fața 
scenei se afla o tribună, pe care ocupa 
loc presidenta domna Bălașa Blebea în- 
cunjurată de damele din comitet. Era de 
față fișpanul d-l conte Ștefan Lazar cu 
domna, generalul Tappeiner, primarul 
Hiemesch și numeroși representanțl ai cor
pului ofițeresc, mai ales din cavalerie. 
Animația a fost mare și s’a dansat cu 
multă vioiciune pănă în spre dimineță. 
Ospeții, cari nu mai văduseră „Romana", 
urmăriau cu atențiune acest interesant și 
frumos dans național. Balconul era ticsit 
de public. Musica militară, care a cântat 
dansurile cu multă precisiune, era plasată 
pe podiul din balcon.

Pentru protopropia’tul Brașovului, 
pănă la pronunțarea consistoriului archi- 
diecesan asupra actului de alegere, să
vârșit deja pentru postul vacant de pro- 
topr.esbiter al Brașovului, a fost numit cu 
<jiua de 1 Ianuarie' 1903 administrator 
protopresbiteral părintele Vasile Voina.

Nou district de gendarmerie. Mi- 
nislrul-president Szell a declarat în dietă, 
că noul district de gendarmerie nu se va 
înființa în Sibiiu seu Târgu-Mureșului, ci 
în Brașov.

Răscumpărare de felicitări. Urmă
torii domni și-au răscumpărat felicitările 
de anul nou, contribuind pentru „Fondul 
internatului proiectat pe sema copiilor or
fani din Scheiiî", și anume: I. Petric, 
prot. 2 cor., V. Voina, prot. 2 cor., Dr. 
V. Saftu, paroch, 3 cor., A. Vlaicu, dir. 
5 cor., St. Stinghe, prof. 5 cor., și Dr. 
Sterie Stinghe profesor 5 cor. G. Navrea 
epitrop, 2 cor., Dr. 0. Lacea, prof. 2 cor., 
I. Pricu, prof. 2 cor., M. Navrea, profesor, 
2 cor., Dr. I. Fruma, când, de adv. 2 cor., 

FI. Pernea, zaraf, 1 cor., Gonst. Voicu, 
zaraf, 1 cor., I. Ardeleanu, proprietar, 1 cor. 
Primescă marinimoșii donatori sincera 
năstră mulțumită. Brașov, 31 Decemvrie 
1902.—Comitetul parochial de la Bis. Sf. 
Nicolae.

Procesul Maurer-Hargitai se va 
pertracta mâne în 16 Ianuarie.

Dela magistratul orașului. Con
form publicațiunei magistratului nr. 17652 
1902 de la 27 Noemvrie a. tr. proprietarii 
de cai, măgari și catîri sunt obligați a 
anunța numărul acestor animale în loca
lul recensământului militar Str. Porții de 
jos nr. 63 în țlilele de la 20 pănă la 31 
Ianuarie.

Concert. Musica comunală va da 
Duminecă în 18 Ianuarie un concert în 
sala hotelului Europa.

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foîei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, 14 Ianuarie. Ferdi

nand Szederkenyi a interpelat acjl 
în dietă pe ministrul-president Szell 
cu privire la cjiarele din provincie, 
cari se vend c’un creitar. Ministrul 
Szell a respuns, că deși e amicul 
libertății pressei, recundsce și el, că 
cjiarele cari se vend c’un creițar, 
trebue să fie restrinse. Se va ocupa 
cu afacerea.

Belgrad, 14 Ianuarie. Cu ocasia 
banchetului ce s’a dat din incidentul 
aniversării 25-a a orașului Niș, regele 
Alesandru a ținut un toast în” ca,re 
a dis, că speră, ca cu ajutorul Ru
siei și Austro-Ungariei Serbia să 
înainteze pănă la Uskiib.

Sofia, 14 Ianuarie. Agentul di
plomatic al Bulgariei în Petersburg 
a comunicat ministrului - president 
Danew, că contele Lamsdorff a ra
portat amănunțit Țarului despre că
lătoria sa și că în curend va urma 
resolvirea cestiunei Orientului eu
ropean.

Sosiți in Brașov.
Pe (fiua de 13 și 14 Ianuarie n.
Pomul verde! Heller, Pesta; Klein, 

Gyulafalva; Gross, Pesta.
Europa: Fridric, Siagler, Făgăraș ; Cat- 

zica,Brăila; Altenburg. Berlin; Wohlgemuth, Korn- 
stein, Viena; Veszpremi, Czovek, Csehi Hermann, 
Huberth, Bd'hm, Pesta.

B u c ur e s c I.- Venetianer, Kb'zeplak; Ho- 
telmann, Pesta: Epstein, Clușiil; Miiller, Peslat 
Fleissig, Făgăraș; Topolsky, Bucuresci; Kovăcs, 
Pesta; Corbu Tonescu, Bratocea; Gliick, Pesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. îltaeșianuu 
di» IBrsas^ov, 

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

■ lângă portul postai arătat, încă 21 bani pentru 
r omandație.)

ăcrâefi literara pentru popor.
„Caractere morale, esemple și sen

tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
i orelor vechi și moderne14 de loan Popea 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul postai.

Novele }de Sienki'Wicz' „Natură și 
vieță“, „Siuga ve h^44 și „Iauco mtisicau- 
țnl.“ Traducere d>< /. C. Panțn; o br șU'ă 
ide 192 pag. Prețul 80 bani -}- 5 baol porto.

1. C. Panțir. „In plasă44. „In Baltă44. 
„Gale grea14. „La C-xta’. „La cârc urna 

lui Tiriplic.“ Schițe din vi.4(a dela țâră. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani ț-j- 
5 bani porto.)

7. O. Panțw. „La poveuire diu
v.eța unui mot an 0 bro-mră din 32 pag. 
cu prețul 16 bani 3 baril porto.

Românii Seceleni. Cau-ele decadențe
lor economice și mjlocele de îndreptare), 
buertațiune de Ioan I. Lăpădaf. 30 I ani 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în runânpsce de Afin 
cela Tuscia. Prețul 2 ■ or plus 20 baul 
porto.

„Castelul elin Carpați*, roman din 
vteța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor On'șor cu 
o prefață de Dr. Eliă Duanu. O carte 
forte interesantă, care n’ar trebui să lip- 
sescă de pe masa nici unui Român. — 
Esemplarul broșat ediț. poporală 1 cor. 60, 
broșat ediț. de lux 2 cor 40 (plus 10 b. 
porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto).

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită considerațiune la modul de vețuire 
a țeranului român, de Simeon Stoica, me
dia pensionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se v.ude acum în loc de cor. 1.60 cu 
l cor. — 10 b. porto)

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“). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din 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 economiei14 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor44 de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor44, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urraeză pe 
mai multe pagini diferite „pouefe44, apoi 
„Diverse44 și în fine „Anecdote și Glume44.

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

Cugete și considerațiuni din es 
periența vieții lui Arghirobarb. Con
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta ‘24 b.

Cursul la bursa din Viena,

Călindarul Phgamlui.
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului14. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest calindar, 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

Din 14 Ianuarie n. 1903.
Renta ung. de aur 4% .... . 120 95
Renta de corone ung. 4°/0 . . 98 95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 92.70
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o . 98.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis . 98.80
Bon,uri rurale ungare 4% ■ ■ • . 202 —
Bonuri rurale croate-slavone . . 159.—
Impr. ung. cu premii .... . 100 95
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.25
Renta de argint austr.................. . 100.95
Renta de hârtie austr.................. 101.—
Renta de aur austr....................... . 121 05
LosurI din i860............................. . 154 50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.55
Acții de-ale Băncei ung. de credit 730.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 688 25
NapoleondorI................................ 19.06
Mărci imperiale germane . . . .117.12*/,
London vista................................. 239.90
Paris vista....................................... 95 47>/2
Rente austr. 4°/0 de corone . . 100.95
Note italiene ............................. . 95.35

Cursul Dietei Brașov.
Din 15 Ianuarie n 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.80 Vend. 18.84
Argint român. n l’<6 1 „ 18.76
Napoleond’orl. ■n 19.04 „ 19.07
Galbeni Ti 11.20 „ 11.30
Mărci germane n 116.90 „ 117.02
Scris fonc.Albina 5% 101.- „ 102 -

1120 -19( 2
vegrh szâm, ,ARVERESI H1RDETMENY.

Alulirt birâsăgi vbgrehajto az 1881. evi LX t.-cz. 102. § sa brtel- 
mâbeu ezennel kozhirrâ teszi, hogy a brassoi kir. tOrvenyszâk 1902. 
10464 polg. szâmu v^gzâse kovetkeztâben Puscariu Jozsef iigyved Altai 
kepviselt „Albina44 takpânzt. intezet .javâra Rozsondai Jozsef ellen 720 
kor. s jâr. erejeig 1902 evi November ho 22-ân foganatositott kielegi- 
te.fi vegrehajtâs utjân lefoglalt 6s 997 kor. becsult. kovetkezâ ingbsâgvk 
u. m.: hâzi butorok nyilvănos ârverâsen eladatnak.

Mely ârverâ3nek a brassâi kir. jbirosăg 1902-ik âvi V 1718/2 
szâmu vegzese folytân 720 kor. tdkekoveteles, ennek 1902 6vi auguszt. 
ho 4 napjâtol jâro 6% kamatai, '/3'70 vâlt6-dij 6s eddig Osszesen 125 
kor. 15 fillârben biroilag mâr megâllapitott kdltsegek erejeig Krizba 
kozseg- en az alperes lakâsân leendO eszkozlesere 1903 evi Januâr ho 24- 
dik napjânak delutâni 3 orâja hatâridoiil kfi’.zetik, 6s ahhoz a venni szân- 
dekozok ezennel oly megjegyzâssel hiyatnak meg, hogy az erintett in- 
gdsâgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. 6s 108. §§ ai ârtelmâben kâszpânz- 
fizetes mei leit a legtobbet igârOnek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendâ ingosăgokat mâsok is le es felulfog- 
Lltattâk es azokra kielegitesi jogotnyertek volna, jelen ârveres az 1881 
6vi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Brassoban, 1903 6vi Januâr ho 8 ik napjân.

Tankâ Jânos,
1—l.(8n6) kir. bir. vegrehajto.

TT X S_
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

inoi oii și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete si posta ultimă.
Administrat. „Gaz. Trans*.

Sz. 9930-1912,
Olt VI.

Arveresi hirdetmenyi ki^snat.
A brassoi kir. tOrvâavszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy Garoiu Miklbs, ugyvâd zernesti lakos vâgrehajtatonak Sdrailla 
Gyorgy lui Juon siiket 6s Sdrailla Niculae lui Juori vegrehajtâsi ș^en- 
ved6 elleni 60 kor. 10 fii. tOkekoveteles 6s jârulekai îrânti vegrehajtâ- 
si iigyeben a brassoi kir. torvânyszâk (a zernefii kir. jârâsbirosâg’ terii- 
letân) levo az almâs-mezâi 84 sz. tljgvben foglalt 129, 130 hrsz. egăsz 
ingatlanra 320 koronâban, a 1368, 1369, 1370, 1379, 1380, 1381, 1382, 
hrsz. a. foglalt egy tlkvi jbszâg-testet kepezo ingatlanbâl a B. 9. 11 es 
12 sz. alatt bejegyzett Sdrailla Gyorgy siiket ăs Sdrailla • iculae alpe- 
reseket megilletă H/8-ad râszre 467 korona 22 fillărben az ârverest ezen- 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeite 6s hogy a feunebb megje- 
lolt ingatlanok az 1903 evi februar ho 10-ik napjân delelott 9 orakor, Al- 
mâs-mez6 kozsâg hâzânâl megtartandb nyilvănos ârverâsen a megâl
lapitott kikiâltâsi âron a!61 is eladatni fognak.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok beosârânak 10"/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâ 
mitott ăs az 1881. evi november 1-ea 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymiuisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijelSlt dvadekkepes ărtâkpapirban a kikiildbtt 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmâben a bânat- 
pânznek a birâsâgnâl eldleges elhelyezeserăl kiâllitott szabâlyszeru eiis- 
mervânyt âtszoigâltatni.

Kelt Brass6, 1902 evi szeptember h6 11-ik napjân.
A brassoi kir tor. szek, mint tlkonvvi hatosâg.

K o v â c s,
1 —l.ț807) e. bird.

Qa cu deosebire Damelor că perul
MS Ă din față, după brațe seu la locuri

unde nu trebue se fie, se pote înlătură în puțin» minute, folosind 
jmtei aMtimea pej-ilm a lui NEUSTĂDTER, 

nasjloc «t»M4»0ut nn^trieăcios. Nesiipărător pielei.
s SBacw» c» instrucție ® c®r. Se află numM la

EUGEN NEUSTĂDTER BRAȘOV,
6—10 farmacia la „Schutz Engel44. Tergul grâului. (7(i0)

o

o
G

K SCHICHT.
1\£ 2L 32 C JL:

GorU sen Giieia

*!’

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

tapetă pret&utmdem

iiiq
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Plecarea și sosirea trenurilor Se stai reg. nne. îi Brașev.
VaBabH din 1 Octoh. st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la mid «pesta:

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

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

Dela Breșov la Bucurescî:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

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

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

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim. 
, (are legătură cu Tușnad la 6ra lj.18, cu Ciuc)

Szereda, la ora 10.46 min. a. m.
II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.

III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.
Dela Brașov la Zernesci' (gar. Bartolomeiu

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

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

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

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele W’4 m. sâra.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiă ia o. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

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

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

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

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Oiuc-Sereda 6ra
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Deia Zernesci la Brașov (gar. Bartoliimeiu.}

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

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

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

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimes.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


