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Nouă complicări înăuntru.
Din așa numita conferență de 

înțelegere ceho-germană nu s’a ales 
nimic. Ea s’a disolvat după-c.e s’au 
convins și guvernul, și Germanii și 
Cehii, că le lipsea basa comună 
pentru stabilirea unei înțelegeri co
mune. Marți conferență s’a întrunit 
a doua-dră și după o scurtă discu- 
siune s’a împrăștiat.

Acest resultat negativ era de 
prevecjut. Germanii cu guvernul, 
care vrea se le ajute a trece Rubi
cond, de mult umblă se se împace 
cu Cehii sub condițiunea ca Boemia 
se fie împărțită în două teritorii de 
limbă, unul german și altul cehie. 
Acesta împăcare era aprope de rea- 
lisare sub contele Taaffe, înainte cu 
vre o 14 ani, când partida Cehilor 
bătrâni conducea încă afacerile boe
me în parlament, dâr Cehii tineri 
au zădărnicit’o, declarând periculbsă 
pentru Cehi și aspirațiunile lor o 
împăcare pe o astfel de basă.

De atunci partida Cehilor ti
neri a luat frenele conducerei afa
cerilor naționale în mână și ea este 
care s’a opus în răstimpul acesta de 
repețite-ori și se opune ac|I din nou 
unei împăcări ceho germane pe basa 
împărțirei administrative a Boemiei 
după naționalitate.

Cehii nu vor se renunțe la pos
tulatul lor de drept public boem. Se 
tem, că vor fi covârșiți de germa
nism decă nu se va resolva cestiu- 
nea limfelor pe basa perfectei egale 
îndreptățiri, adecă decă nu se va 
recunosce și nu se va enunța, că lim- 
bele țării (cehă și germană) sunt în 
totă țâra și în tbte privințele egal 
îndreptățite și că prin urmare tre- 
bue se fie întrebuințate în tote ra- 
murele afacerilor serviciului public 
în mod egal.

Germanii se tem de acesta ca 
de ucigăl-crucea, fiind-că elementul 
lor s’a dovedit a fi mai espus cehi- 
sării de cât Cehii germanisării. Deci 
nu vor se admită nicl-decum ca 
funcționarii lor din ținuturile curat 

germane ale Boemiei să fie cons- 
trînșl a învăța limba cehică și cred, 
că prin împărțirea administrativă se 
pot paralisa mai sigur și nisuințele 
Cehilor pentru restabilirea vechiului 
regat boem, în care aceștia ar fi 
predomnitori.

La rândul lor Cehii nu vor nici
decum să facă o împăcare, care să 
prejudece dreptului public, a căruia 
restituire este înscrisă în programul 
boem.

Eată de ce Cehii au declarat 
în conferență de Marți, că nu pot 
primi ca basă a lucrărilor conferen- 
ței nici elaboratul guvernului, nici 
propunerile germane, ceea-ce a îndem
nat pe Germani a declara, că, lipsind 
astfel o basă pentru discusiune, ei con
sideră conferență d.e zădărnicită.

De o împăcare între națiunile 
boeme n’a putut fi vorba, fiind-că 
lupta dintre germanism și slavism 
nu se pote decide printr’un pact pe 
hârtie, fie cât de bine punctat. A 
putut fi vorba numai de un com
promis provisor. Se vede însă că 
nici un astfel de compromis n’are 
șanse de reușită.

Cari vor fi urmările? Ce atitu
dine vor mai observa Cehii în ca
meră de afil încolo? Și ce influință 
pote esercita încă critica stare din 
Austria asupra raporturilor cu Un
garia și asupra dualismului însuși? 
Aceste sunt tâte întrebări, a căror 
soluțiune finală e încă neprecalcu- 
labilă.

Ca concertul să fie complet în 
Cis- și Translaitania, oposițiunea din 
camera ungară vestesce, că va face 
obstrucțiune pe viață pe mtirte pro
iectelor de lege militare, că kossu- 
thiștii ca și ugroniștii, ca și partida 
poporală le vor combate cu totă ve
hemența.

Și Apponyi cu credincioșii săi? 
— Scările mai nouă spun, că după 
sfătuirile ce le a avut cu Szell și cu 
Fejervary, contele s’ar fi mai domo
lit. Der Apponyi este un vânător 
pasionat după popularitate și cine 
scie decă în momentul decisiv, vrând 

să fie consecuent cu sine însu-șl, nu 
va da mână de ajutor oposițiunei 
în a paralisa proiectele de lege mi
litare.

Dâr atunci cum rămâne cu si
tuația gravă esteriâră, cu complica
țiile din Orient și cu acțiunea austro- 
rusă pentru îndreptarea lucrurilor 
în Macedonia? Se crădă bre Apponyi, 
și cei din oposiție, că ei pot să 
oprâscă în loc tote aceste prin în
dărătnicia Joi-? Atunci ar fi în mare 
rătăcire.

Prigonirea Polonilor din Prusia 
Contele Billow a declarat în camera pru- 
siană, că guvernul s’a îngrijit de esecu- 
tarea programului desfășurat anul trecut 
în interesul Germanilor din ținuturile Pru
siei locuite de Poloni. Se vor face astfel 
mari favoruri Germanilor în paguba ma
terială și națională a nenorociților Poloni, 
pe cari guvernul prusian vre cu orî-ce 
preț se-i îngenunche, gândind că numai în 
chipul acesta ar pute să garanteze Prusiei 
unitatea națională.

Momente critice.
Abia a scăpat cu chiu cu vai de grija 

afacerilor compromisului vamal cu Austria, 
și âtă că Coloman Szell cu tdtă garda iui 
de mameluci și acoliți, stă în fața unei 
situațiunî tot așa de grave și pote mai 
periculdsă încă.

Am arătat eri ce nori viforoșl se ri
dică la orisontul partidului liberal guver
namental, amenințând cu deslănțuirea unei 
mari furtuni în dietă, din causa nouălor 
proiecte de lege militare. Chiar în sînul 
acestui partid pare a fi în pregătire for
marea unei fracțiuni nouă compusă din 
foștii „aponyiști" în frunte cu conducător 
rul lor contele Albert Apponyi, adi presi
dent al camerei. Pretensiunile membrilor 
fostului „partid național" sunt cuprinse 
în programul de la 1889, representate de 
însuși Apponyi Ele sunt salutate cu mare 
însuflețire și simpatie de partidele din opo
siție. Adevărat, că contele Apponyi, adî 
tovarăș de cruce cu Szell, n’ar voi să cre
eze greutăți șefului guvernului. El a și 

căutat o formă mai blândă în care 
presinte dorințele și îgravaminele în ces- 
tiunea proiectelor militare, și într’un me
morand și în pourparie-uri urbane le ac- 
centuexă adi numai ca simple recompen- 
sații.

Este însă în guvern un factor puter
nic, om agreat la curte, care în privința 
acesta nu vre se audă de concesiuni. E mi
nistrul de honvezi br. Fejârvărv. El să’ifi 
declarat unui diarist, că nimic nu va pri
mi din pretensiunile lui Aponyi.

Dâr sunt și cercurile militare din 
Viena, cari nu admit să se introducă în 
armata comună reforme de caracter na
țional în favorul unei limbi și a unei na
ționalități, și am vedut cum „Nene IFreie 
Presse“, unul din organele de publicitate 
vienese, cari au legături cu cercurile mi
litare, a răspuns pretensiunilor maghiare 
dicend, că „de se vor introduce odată cu
rente naționale în instituțiunile armatei, 
sfîrșitul nu se mai pote prevede"...

Intr’aceea partidul independist, cu 
fracțiunile lui, sună clopotul de alarmă și 
prin organele sale de publicitate propovă- 
duesce lupta cea mai crâncenă în contra 
proiectelor militare. „Ce va face guver
nul?" întrebă de pildă „Fiiggetlen Ma- 
gyarorszâg" — „Va da el să cundscă re
gelui și cercurilor militare diriguitore, că 
pentru votarea proiectului militar pot fi 
presionați câțî-va mumeluci ramoliți, însă 
nu va pute fi câștigat pentru acesta nici 
un om conscient și cu judecată ? Seu dâră 
neînvețând nimic din stările vienese, pri- 
vesce cu nepăsare la o resvrătire parla
mentară pătimașe?.... A sunat ceasul
din urmă pentru acest sistem politic des- 
tructiv, care s’a zămislit în păcat, și păcă- 
tdse au fost faptele lui.... Revoltarea na- 
țiunei va mătura proiectele militare ... Cine 
scie ce va fi? Cine scie ce va aduce vii
torul? Szell tracteză cu Apponyi, Fejer
vary cu Szel). Se păte că ei se vor învoi 
cumva. Națiunea însă se aibă de grijă, ca 
nu cumva surprinderile ticăldse s’o găsescă 
nepregătită".

In felul acesta scriu și celelalte diare 
oposiționale, agitând opinia publică pegu- 
vernamentală și proorocind lupte înverșu
nate în campra din Pesta. Orî cât de con
cesivi și gata a desarma s’au dovedit ko-
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Despre visuri.^
Dâcă cercetăm căușele visurilor, cari 

adesea în somn ne îndepărtâză de reali
tate și ne conduc în domeniul miraculo
sului, găsim că nasce.rea visurilor se pote 
atribui în cele mai multe cașuri influențe
lor estp-ne. Fie-care vis este resultatul a 
doi factori, cart lucrâză împreună. Acești 
doi factori sunt: amintirea și fantasia. 
După cum unul său altul din acești doi 
factori prepondereză, așa va fi și visul, 
inai ordinar seu mai miraculos. Visul se 
produce prin un stimul extern și adesea e 
de ajuns o adiere lină a aerului, o bdre 
ușoră, un zefir, care trece pe lângă noi, 
spre a desprinde o serie întregă din cele 
mai minunate complexe de visuri.

Cultur-istoricul frances Louis Ferdi
nand Alfred Maury spune în lucrarea sa

*) L>in lucrarea citată a lui G. W. Gessmann. 
Lipsea.

Le sommeil etles reves că s’a încercat ade
sea, să dea visurilor sale o anumită direc
ție. El puse să se facă diferite sgomote 
imediat după-ce ațipise la siesta de după 
amiadi și să fie numai decât deșteptat, 
spre a-șî pute aduce aminte cu siguranță 
de visurile provocate prin acele sgomote. 
Resultatul acestor încercări fu, că el ajunse 
la convingerea, că visurilor li-se pote da 
o anumită direcție prin influențe externe.

Naturalistul August Strindberg po- 
vestesce între altele următorul vis ciudat:

„Am visat într’o nopte, că un șoim 
s’a lăsat pe mâna mea și și-a vîrît ghia- 
rele în ea. Dimineța când m’am deșteptat, 
simțiam încă durerea și am simțit’o pănă 
cătră amiadi. Aici nu găsim altă esplicare, 
decât că m’am înțăpatîntr’un cuiu seu în
tr’un ac, ce era din întâmplare în patul 
meu, și căutând în vis causa, pote mă aflam 
într’o regiune, unde erau pasări și mi-am 
construit singur causa într’un șoim. Seu 
durerea s’a produs de-adreptul prin ivirea 
șoimului în vis și prin sgăriătura visată. 
In acest din urmă cas, am ave a face cu 

un fenomen de stigmatisare în minia
tură".

Nu de mult am cetit în diare o scire, 
despre o întâmplare din Berlin, prin care 
sb dovedesce lămurit, că impresiile nostre 
influințeză visurile. O mamă visa, că copiii 
ei ar fi în primejdie de foc. Momentan se 
deșteptă și alergă la copiii săi, cari dor- 
miau într’o altă odaie și erau în adevăr 
în primejdie de morte. Odaia, unde dormiau 
copiii, era plină de fum și copiii în pericol 
de a se năduși. Fumul, care pătrunsese și 
în odaia mamei a provocat visul, ceea-ce 
este un lucru ușor de esplicat la o mamă, 
care își iubesce așa de mult copiii. Astfel 
fu salvată vieța copiilor prin visul mamei. 
La un hornar mirosul de fum ar fi provo
cat de sigur cu totul alte visuri.

Există însă constituții a sistemului 
nervos, în cari nu stimulele externe ale 
sensurilor dau imboldul pentru un vis, ci 
anumite stiinule forte delicate „spirituale" 
ating sistemul central al nervilor și atunci 
se produce o specie particulară de visuri, 
așa numitele visuri adevărate. Aceste vi

suri pot fi de două feluri 1) Când cel ce 
viseză vede în visul său întâmplări reale, 
cari se petrec în acel moment, 2) Când 
cel ce viseză vede înaintea ochilor sufle
tesc! lucruri, cari se vor petrece în viitor. 
Cele dintâiu sunt visuri adevărate simple, 
er cele de a doua sunt visuri adevă
rate profetice. Afară de acesta, visurile 
mai pot fi și de natură simbolică, adecă 
ele arată întâmplarea respectivă în formă 
învălită.

In cele ce urmeză vom cita o serie 
de esemple de asemenea visuri adevărate, 
având în vedere mai ales faptele istorice 
adeverite.

Se scie, d. e. că în dimineța țlilei, 
când Cesar fu omorît în senat, soția sa 
Calpurnia îl ruga cu stăruință să nu esă 
din casă, de 6re-ce a visat noptea că a 
vădut curgând sânge din statua lui, âr 
acoperișul casei s’a prăbușit și Cesar și-a 
dat sufletul, străpuns de numerdsele lovi
turi de pumnale ale unei bande de tâlhari.

Esempiul acesta arată un vis adevă
rat profetic și în același timp simbolic. 
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ssuthiștii până acum, rămâne totuși fapt, că 
desbaterea asupra proiectelor militare oferă 
deja de pe acum perspective forte seriose, 
âr pentru d l Szell și mamelucii săi mo
mentele sunt și mai critice, decât în aju
nul încheierii compromisului vamal cu 
Austriacii.

Soirea cea mai nouă din Budapesta 
spune, că pourparleurile dintre Apponyi și 
Szell privitrire la proiectele militare, n’au 
avut până acum resultat. Tovarășii de prin
cipii ai lui Apponyi afirmă, că compensa- 
țiunile cerute nu pretind o prelucrare ra
dicală a proiectelor și se refer mai mult 
la viitor, er Apponyi s’ar mulțumi, pote, 
decă guvernul i-ar permite de-ocamdată 
împlinirea gradată a dorințelor sale.

Lupta e de interes deosebit. Vom 
vede cum vor sci „stîlpiiu partidului libe
ral se resolve acestă mare cestiune, ce 
agită spiritele. Noi credem însă, că Apponyi 
cu omenii săi se vor mai resgândi și se 
vor opri la calea jumătate, mulțămindu-se 
cu declarații academice în pressă și în par
lament.

Declaratiunile cancelarului Bulow.
(Impfirat și popor. — Cancelar și împărat. — Ger

mania și Franța. — Germania și cestiunea 
orientală. — Raporturile Germaniei cu 

Englitera.)

In ședința de la 20 Ianuarie a „Reichs- 
tag“-ului german, cancelarul Bulow a fă
cut declarațiunî importante.

Aducând în discuție persona împăra
tului Biilow a dis, că'jîmperatul e pătruns 
de sentimentul de a întinde mână de aju
tor celor slabi în privința economică, vrend 
ca muncitorii să fie egal tractați cu celelalte 
clase. împăratul n’a atins nici odată drep
turile constituționale ale poporului german, 
ale principilor germani, seu ale miniștrilor. 
Absolutismul nu este nici cuvânt german, 
nici instituție germană.

Biilow schițeză apoi raportul dintre 
împărat și cancelarul său. Popond german 
nu vr6 un împerat-umbră. El vre un îm
părat din carne și sânge. Cancelarul impe
riului nu este un simplu organ de esecu- 
tivă. Împăratul admite contradicere și nici 
nu vră un cancelar, care la ocașiuni anu
mite să nu scie contradice.

Revenind apoi la cuvintele ce le-au 
spus antevorbitorii privitor la politica es- 
ternă și la Franța, etă ce a dis Biilow:

— Sunt pătruns de consciența, că 
raporturile liniștite și pacinice dintre Ger
mania și Franța corespund de-opotri vă .bi
nelui ambelor țări, ba sunt anumite ces- 
tiunî, în cari cele două țări pot se pro
cedă în avantagiul lor reciproc. Eu din 
parte-mi voiu cultiva cu cea mai mare 
îngrijire relațiile cu vecinul nostru de la 
apus, cu care în trecut ne-am măsurat sa
bia, der ale cărui însușiri strălucite le re- 
cunoscem tocmai așa ca și meritele sale 
în jurul ci vil isațiunei și importanța sa ca 

unul din cei mai puternici stâlpi ai cultu- 
rei omenesci.

Biilow urmriză apoi:
— Doresc a accentua cu deosebire, 

că guvernul german și engles proced cu 
lealitate reciprocă. Ou atât mai bătătore 
la ochi este apariția, că în timpul mai nou o 
parte apressei englese aprecieză neobiectiv, 
ba chiar cu rea credință participarea, seu 
neparticiparea Germanilor la cestiunile co
merciale pendente. Când Englitera a pro
testat în contra trecerei torpilorilor rusesc! 
prin Dardanele, faptul absentărei Germa
niei de la acestă protestare a fost inter
pretat de o parte a pressei englese ca un 
act ostil îndreptat în contra Engliterei, cu 
trite că orî cine, care scie să aprecieze 
interesul ce ne legă de bunele raporturi de 
vecinătate cu Rusia, care cunosce politica 
tradițională germană față cu cestiunile 
politice controverse în Peninsula-balcanică, 
și care ia în considerare chiar numai si- 
tuațiunea nristră geografică, acela nu pote 
aștepta alt-ceva de la noi în cestiunile 
orientale, de cât neutralitate paclnică, ne- 
părtinitore și liniștită, în care nu esistă 
nimic o til față cu vr'una din puterile mai 
de-aprope interesate în Orient. Și mai ca
racteristic este, că în urma cooperărei 
cu noi, guvernul engles a fost espus ata
curilor seriose la el acasă. Ba un poet de 
mare talent ne-a și insultat. Aparițiunile 
acestea se pot esplica cu unele amărăciuni 
ale poporului engles, care se pot reduce 
la atacurile vehemente ale pressei conti
nentale contra Engliterei pe timpul răs- 
boiului din Africa-de-Sud. In raporturile 
dintre domnitori și cabinete însă nu s’a 
schimbat nimic la Berlin și Londra. Desi
gur cu timpul și opinia publică se va 
calma.

„Partidul liberal".
„Magyarorszăgu de la 21 Ianuarie a. 

c. publică un prim articol caracteristic 
din pănă lui Bartha Miklos, care se 
ocupă de daraverile partidului liberal gu
vernamental. Articolul e scris cu multă 
amărăciune și e menit a produce curent 
ostil partidului vecinie la putere, acum 
când e în ajun desbaterea asupra proiec
telor militare. Cităm:

„Nu vă atingeți de partidul liberal 
Decă se va răsturna, când se vor mai 
reuni ațâți omeni fideli? Ce n’a votat el 
în contra națiunei? Ce n’a votat el Aus
triacului? Cine a corupt poporele patriei 
nostre, decă nu partidul liberal? Cine a 
săvârșit volnicii la alegeri? Cine a stricat 
energia vieții în comitate? Cine a depre
ciat sistemul parlamentar? Cine a înfrânt 
forța de resistență a națiunei ? Cine a 
degradat la rolul de întrebuințare în casă 
stindardul maghiar?

„Răul însă nu pote să trăescă veci
nie. A fost destul cu sistemul sărăcirei. 
Partidul liberal a degradat națiunea, a 
desbrăcat’o de consciența de sine. A des- 
poiat’o de avuție. A făcut’o accesibilă pen

tru interesele austriace. I-a sfîrticat idea
lele. Destul a fost. Las’ se-i cânte clopo
tul primejdiei. O.societate pe acții poli
tică a ajuns în spitalul public. Corpului 
său enervat nu-i folosesc medicamentele. 
E lege vecinică aceea, cape ruinele lui să 
resară o vieță nouă“.

Noi am mai adăoga, că acest partid, 
ajutat de kossuthiștî, de independiști și 
apponyiști, de agrari și de întrega tabără 
maghiară ostilă liberei desvoltări culturale 
și naționale a poprirelor nemaghiare, a 
creat amărăciunea și nemulțămirea la 
culme în sînul naționalităților nemaghiare, 
pe cari le-a tractat ca pe „străini1* și „duș
mani1* ai visului despre realisarea „sta
tului național maghiar unitaru.

SC1R1LE DILE1.
- 9 (22) Ianuarie

Post de medic. Din Sângeorgiul de 
Meseș ni-se scrie: „Fisolgăbirăul cercului 
Zelau a publicat concurs cu terminul de 
15 Februarie 1903 pentru ocuparea pos
tului de medic cercual (11-ik kozegesz- 
segiigyi kbrorvosi alias) cu sediul în Bu
cium (Varmezo), comitatul Selagiului, de 
care cerc, se țin 15 comune românesc! si
tuate sub prila Meseșului în frumrisa vale 
a Agrișului. Salar 121'0 cor., pentru quartir 
200 cor., pentru transport 600 cor., din 
vaccinat 4 — 500 cor. Mai sunt apoi venite 
laterale și farmacia (kezigy-ogytâr), așa că 
la olaltă salarul s’ar urca la 4—5000 cor. 
Buciumul e centru românesc, are târg de 
săptămână, comunicațiune bună etc. Pe
tițiile de concurs să se adreseze la fisol
găbirăul Tarpai Miklos din Zelau, er 
pentru informațiunî și binevoitor sprijin 
a-se adresa la d-1 Vasiiie Pop, protopop 
în S -Georgiul de Meseș p. u. Varmezo 
(Szilagy megye.) Ar fi bine și de dorit 
chiar, ca la acest post se concureze ti
neri de ai noștri români, cari au făcut 
studiile medicale și au diplomă de doctor. 
Pentru medic este cuartir destul de bun, 
pănă la alte disposițiuni când se va edi
fica uri cuartir frumos pentru dânsul. Me
dicul român va ave rol de oficial, adi 
mâne, și la o însoțire de a nristră, prin 
ceea-ce încă i-se vor urca venitele.— Dia- 
rele române sunt rugate a reproduce acest 
anunț. — V. P.“

Principesa Victoria. D’arele fran- 
cese anunță un mare eveniment, care este 
pe punctul de a se produce în fa
milia Regelui Eduard al Angliei. Este 
vorba de dragostea pe care una dintre 
fiicele acestui mare monarch are pentru 
un simplu burghez, pentru fiul actualului 
ministru al coloniilor d-1 Austen Cham
berlain. Principesa îndrăgostită este năs
cută în 1867 și se numesce Victoria de 
Teck. Superioritatea acesteia asupra prin
cipesei Luisa de Saxonia este că tînerul 
Austen nu e simplu muritor, ca celebrul 

Giron. El e deja ministru al poștelor și 
pare a fi un tînăr forte seducător, deși 
fiul unui modest fabricant de cuie, căci 
ministrul coloniilor Angliei nu a fost nici 
odată altceva.

„Megalomanie neo-maghiară.“ Sub 
titlul acesta (jiarul „Parlamentăru din 
Viena se ocupă în ultimul seu număr de 
proiectele de expansiune ale profesorului 
Hoitsy, relativ la a cărui persrină numitul 
diar reveleză urinătorele:

„Un rire care Paul Hoitsy, profesor 
în Budapesta și fost deputat, aparține ca
tegoriei renegaților slovaci, el este fiul 
parochului luteran-slovac Samuel Hoicdin 
căsătoria cu Amalia Sladkovic.“ („Narod- 
nie Noviny“ Nr. 5.)

Invenție sensaționalâ. Nici nu și-a 
încheiat bine Marconi esperimentările sale 
cu telegrafia fără sîrmă, și etă că din 
America vine soirea despre o sensaționalâ 
descoperire: inventarea telegrafiei subma
rine fără sîrmă. Profesorii Arthur Mundy 
și Gray (acesta din urmă a murit de cu
rând) au inventat un aparat cu care, fără 
nici o piedecă și cu cea mai mare ușu
rință, se pote telegrafia sub mare fără de 
cablu. Telegrafiarea cu noul aparat e cu 
mult mai ușdră, decât telegrafiarea în aer, 
deorece apa transmite sunetul în frig, în 
căldură, furtună seu pe timp liniștit de
opotrivă. Noua invenție va produce mare 
revoluție în strategia marină și va înlătura 
mulțime de catastrofe.

Mișcarea femenină în Bulgaria. 
Comitetul central al alianței femeilor bul
gare, în care sunt representate prin de
legați trite societățile de femei, a adresat 
Sobraniei o petiție, în care cere, ca femeile 
să fie primite în serviciul poștei, telegra
fului și telefonului. In același timp comi
tetul rrigă guvernul, ca se înființeze o 
școlă profesională supeririră de femei, pen
tru care scop alianța societăților femenine 
pune la disposiția guvernului 8*\000 lei, 
din averea ei proprie.

Fecunditate. Femeia Ioana Dumitru 
din comuna Șarul Dornei, județul Suceava 
(România) a născut 3 băețT, sănătoși tun 
și cari au fost botezați, primind numele 
de Ștefan, Vasiiie și Ion.

înghețat în arest. Se scrie din Val- 
cani: Flăcăul Antonie Trie! din Vălcani a 
răpit Duminecă săra pe fiica primarului 
din numita comună cu numele Caterina 
Jareb. Primarul, ca se nu se faoă mare 
tărăboiu în sat, a însărcinat în taină pe 
doi servitori comunali, se-i caute pe fu
gari. I-au și găsit în casa unei țigănci. Pe 
fată au dus’o la părinți îndărăt, er pe flă
cău la primărie, unde l’au bătut de l’au 
făcut tot vînătăi. După-ce l’au bătut, l’au 
închis într’o odaie, unde nu era. fo.c si i-au 
pus pe trup comprese reci, ca se-i frecă 
vînătăile. Pănă a doua di flăcăul și-a dat 
sufletul. Atunci primarul a trimis la pă-

Cunoscutul cuceritor Hannibal a vi
sat în dimineța asediului Syracusei, că în 
sera acelei dile va cina într’unul din pa
latele orașului, și s’a întâmplat în ade
văr așa.

Caterina, soția lui Enric 11 al Fran
ței, a visat în noptea care a precedat cu
noscutul turnier, în care Enric II fii rănit 
de morte, că și-a ve<jut bărbatul, galben 
ca cera și acoperit de sânge, ducendu-1 
pe o targă. Ea l’a implorat pe bărbatul 
său să ;iu ia parte la turnier. Insă de geba.

Același lucru s’a întâmplat la mrirtea 
lui Enric IV al Franței. In noptea pre- 
mergătrire atentatului, regina Maria de 
Medici a visat, că i-au asasinat soțul. Cu 
lacrămile în ochi se deșteptă regina și își 
povesti visul regelui. Acesta însă a luat’o 
în rîs și a căutat să o consoleze cu aceea, 
că visurile sunt ca rouă.

Un cas, care ne reamintesce spiritis
mul, povestesce magnetisorul Bonaventura 
în cartea sa „Misteriile somnului și ale 
magnetismului.“

Un domn cu numele Ferdinand F.... 
în etate matură și de o constituție nervdsă 

uscată, avea obiceiul a petrece câte-va 
dile în fie-care an pe timpul când se serba 
hramul bisericei la amicul său din copilă
rie Fabriciu R ... La ultima sa visită, își 
găsi prietenul cam suferind, der revederea 
influință atât de favorabil asupra lui, în
cât își uită trite durerile. La despărțire, 
Ferdinand rugă pe amicul său, să gri- 
jescă bine de sănătate. După-ce sosi acasă 
și petrecu câte-va dile, într’o di îl apucă 
o îngrijire est.ra-ordinară și în noptea ur- 
mătăre visă, că din casa amicului duceau 
un cosciug, pe care îl urma întrega fami
lie în haine de doliu.

In vis se apropiă de unul dintre cei 
ce încunjurau cosciugul și îl întrebă de 
numele repausatului. Acesta îi răspunse: 
Atât de indeferent ai devenit față eu 
amicul d-tale, în cât nici nu-i cunosc! 
sfîrșitul tragic?

La acesta se deșteptă și nu mai putu 
adormi. In cursul dilei, având afaceri ur
gente, nu mai avu timp a se gândi la 
visul său, der o sensație neplăcută de 
grije și mâhnire nu-1 părăsi t<5tă dina. 
Sera, tocmai când se pusese să scrie 

amicului o scrisrire, bătu cineva și când 
Ferdinand deschise ușa, înaintea ușei ste- 
tea amicul său. Puse luminarea la o parte 
și avea de gând să-și îmbrățișeze amicul... 
acesta însă dispăru subit. Ferdinand eși 

’în coridor și făcîi perchisiție în Irită casa, 
strigă numele amicului, crezând că acesta 
a făcut o glumă cu densul. Trite fură în 
zadar. Fabriciu nu se găsi nicăirî.

întâmplarea acesta inexplicabilă îl 
neliniști atât de mult, în cât a doua di 
dimineța plecă la amicul, să se convingă 
în personă despre slârea lui. Sosind acolo 
găsi familia în doliu, Fabriciu murise în 
săra precedentă.

In acest cas vedem împreunată cu 
visul profetic și o influență prin telepatie 
a muribundului. Fabriciu simția fără în- 
doiâlă grija amicului, doria să 1 liniș- 
tescă și influință prin puterea voinței 
sale potențată în momentele agoniei asu
pra fantasiei agitate a lui Ferdinand în 
așa măsură, în cât acestuia i-se părea, 
că-1 văde.

Mai relevăm în ceea ce priveșce vi
surile, că ele sunt influințate și de disposi- 

ția personală a individului și că^ frica, 
grija și alte surescitări ale sufletului îl 
predispun pe om la visuri profetice.

Indisposiția corporală, mai ales sta
rea, în care partea vegetativă a organis
mului, cu deosebire organele digestive 
sunt alterate, este adesea causa unei 
specii de visuri, și anume a unei specii 
urîte, abominabile, supărătore, în cari cel 
ce viseză are sensația și câte-odată chiar 
visiunea unei figuri moustrurise, care i-se 
pune pe piept, îl apasă și sugrumă. Popo
rul german incult asemenea stări pe cari 
poporul de rând nu le pote explica, le 
personifică în espresiunile „Es druckt ihn 
die Drud“, seu „Der Alp sitzt auf ihm“, er 
Francesul vorbesce de opresiunea prin, așa 
numitul „Cauchemar'1.

Asemenea indisposiții în somn au 
provocat în mare parte superstițiile popo
rale despre spirite și stafii, cu tote că 
ele se pot esplica pe cale naturală, fără 
a mai apela la ființe spirituale invisibile.

O ... 
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rinți vorbă să vină se-șî ia feciorul de la 
primărie, unde a fost adus mort. Primarul 
voia adecă se-i facă pe părinți a crede, 
că feciorul a fost cules de pe drumuri în
ghețat. Părinții feciorului însă nu s’au mul
țumit cu atâta și au denunțat cașul la au
torități. In urma cercetării făcute, prima
rul și complicii lui au fost arestați. S’a 
constatat anume, că murise în urma 
bătăii.

0 nouă dramă a lui Moldovan 
Gergely. Nu vă spărieți, de astă-dată a 
lăsat în pace vieța poporului român și 
și-a luat subiectul din vieța țerănescă ma
ghiară. Diarul „E — k“ vorbind de premie
rea acestei drame, spune că ea presentă 
complexul sentimentelor poporale în lumină 
falsă, er limba este sub orî-ce critică. Tit
lul dramei este „Boldizsâr Agnes* și s’a 
dat pentru prima-oră Sâmbăta trecută în 
teatrul din Clușiti.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tdte soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu prețuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după mesură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Soiri locale.
Pentru masa studenților români 

din Brașov au întrat: de la Corpul înve- 
.țătoresc al școlelor primare centrale gr. or. 
române din Brașov, în loc de cunună pe 
sicriul mult regretatului protopresbiter 
Ioan Petrie 16 cor- la masa studen
ților; — de la Jd-1 A. Oneanu inginer, 
Bucuresci, cotisație anuală 20 lei; de la 
d-1 Beniamin Clococeanu, Tohanul-ve
chii!, în loc de felicitări de an nou 2 
cor.; de la d-1 Dr. I. Popp medic militar 
superior, loco, din incidentul dilei sale 
■onomastice: 10 cor. — Primescă marini- 
moșii donatori cele mai vii mulțămite. — 
Direcțiunea școlelor medii gr. or. rom.

Furnîsări. In biroul camerei de co- 
merciu și industrie din Brașov se află afi
șată publicația de oferte a admiralității 
c. și r. a portului din Pola pentru furni- 
sări de pânzeturi. Tot în acel birou sunt 
■expuse-jși mustrele necesare.

Concerte. Musica comunală va da 
Duminecă în 25 Ianuarie un concert în 
sala hotelului „Europa". începutul la 8 
ore sâra. Intrarea 60 bani. — Societatea 
filarmonică va ține Vineri în 23 Ianuarie 
sera la orele 8 repetiția generală în casa 
nouă a societății industriașilor (Gewerbe- 
vereinshaus.) Repetiția acesta se va ține 
împreună cu școla preparatorie și musica 
comunală în vederea marelui concert fi
lantropic, ce se va da la 5 Februarie. 

Dificultăți și greșeli.
Un distins profesor de la liceul-in- 

ternat din Iași a petrecut vacanța de Cră
ciun aici în Brașov. Scriitorului acestor 
rânduri i-a fost coleg timp de doi ani la 
liceul din Brăila. De atunci s’a speeialisat 
în sciințele naturale, cu deosebire în mi
neralogie la Zirkel în Lipsea, Rosenbusch 
în Heidelberg și a visitat laboratorele 
cele mai însemnate din Europa.

In conversația, ce am avut-o cu den
sul s’a atins și cestiunea limbei în care scriu 1 
fiarele nostre de dinedee de Carpați.

— Vara trecută am stat cât-va timp 
la Borsec, spunea interlocutorul meu, și 
ceteam de cinci-orl pe săptămână un cjiar 
de al vostru. Ei bine, voi scrieți într’o 
limbă execrabilă. De ce nu căutați a vă 
însuși limba prosatorilor noștri mai de 
seină și a diarelor mai seriose de peste 
Carpați? Provincialismele și locuțiunile 
gredie dialectale vă îndepărtdză din ce în 
ce mai mult de limba literară.

— Intîmpinăm multe dificultăți noi 
diariștii de dinedee. Multi dintre noi și-au 
făcut studiile la streini și „prosa aceea 
execrabilă14 nu este alt-ceva, decât o tra- 1

ducere mai mult seu mai puțin reușită a 
„gândirei streine14.

— Am cetit de când petrec în Bra
șov nisce observații nimerite în diarul 
vostru relative la îndreptarea limbei. Ase
menea observații ar trebui se faceți cât 
mai des. Ar trebui să faceți chiar o ru
brică permanentă, care ar contribui mult 
la introducerea unei limbi mai acceptabile 
în pressa de aici.

— Da, însă avem unele espresiuni 
atât de adânc înrădăcinate, pe cari decă 
căutăm a-le înlocui cu altele, protesteză 
chiar și cetitorii. Uite cuvântul „supra- 
solvire*, care este cu desăvîrșire necu
noscut la voi. Vara trecută mi-a atras 
atenția asupra lui, un profesor din Brăila. 
Mi-am pus în gând să-l stîrpesc. In 
dările de semă despre diferitele pe
treceri, în loc să mai scriem „suprasolvire* 
am început deci să scriem, că au ^contri
buit1' domnii cutare și cutare cu suma 
cutare și cutare. Ce credi, că s’a întâm
plat? Ni-au venit proteste la redacție, în 
cari ni-se făceau aspre reproșuri, că am 
scris despre domnii cutare, că „au contri
buit* pentru scopul cutare, când ei „riau 
contribuit*, ci.... „au suprasolvit*.

— Când vrâ cineva să stîrpâscă un 
rău, nu e de cât natural să întâmpine 
împotrivire. Acâsta însă nu trebue să vă 
descurageze.

— Der sunt unele cuvinte, pe cari 
le găsim în limbile străine și pe cari tre
bue să le traducem, fără să seim cum. 
Uite de esemplu în broșura lui Hoitsy se 
vorbesce de „vizvălaszto*, tradus după 
nemțesce „ Wasserscheide*. Ce credi, cum 
s’ar pute traduce asta pe românesce?

— In geografiile românesc! este In
trodus termicul: „separațiunea de ape*, 
seu „linie de separațiune a apelor*.

— Ei vedi, un diarist de-ai noștri s’a 
apucat se traducă acest cuvânt și nu sein 
prin ce împrejurare a ajuns la espresiu- 
nea „Cwnpena apelor".

— „Cumpena apelor" este o espre
siune pocită, care nu esistă în terminolo
gia geografică....

* *
In diaristica ndstră s’a ivit de un 

timp încoce un „redactor14 pretențios, 
ce semneză „Sirius", nume pe care-1 portă 
steua cea mai strălucitore din conste
lația „Cânelui Mare*. Acest „redactor44 
crede, că p<5te scrie și articole literare. 
Regretăm însă, că debutul seu literar nu 
este atât de strălucit, pe cât îi este de 
strălucitor pseudonimul. Cităm la întâm
plare câteva „gogomănii" debitate de 
Sirius:

„Cele mai multe foi an primit cu 
„osana* cartea d-lui H .. . .* (Tradus din 
unguresce: „Hozsăimă14 val, în loc să dică: 
„cu osanale41).

„Un singur articol, care plălesce (sic) 
mai mult de cât totă cartea44.

„...Speranțele nostre de cucerire, de 
estindere*.

Cuvântul „estindere44 nu există în 
limba literară românescă, precum nu esistă 
nici „esundare*, seu „escriere* (de concurs). 
Nici măcar Șăineanu uii-1 are în faimosul 
său „dicționar universal*. —

„Nu să ne întărim, der noi slăbim 
mereu14.

Asta ar fi să fie o proposiție româ- 
nâscă, de sigur însă că nimeni nu o înțe
lege, decă nu scie și unguresce: „Nem 
hogy erosodnenk, de mi folyton gyengii- 
liink".

„... simptome, cari pun sub semnul 
întrebării chiar — esistența nostră44.

Par’că existența ar fi numai pe hâr
tie, unde se fac de obiceiîl interpuncțiu- 
nile, între cari și semnele întrebării!

O altă espresie neaoșă debiteză stră
lucitorul Sirius în următdrele:

„Intr’adevăr, — Maghiarului, acum 
îi este frig, — acuma se aprinde, apoi și 
arde flăcări11.

Tot „Sirius* ne face revelația, că 
un articol scris și necuvântat se pdte 
numi „cuventare*.

Același „Sirius11 ilustreză prosa română 
prin următdrele locuțiuni, pe cari nu le 
mai comentăm:

„Nici o carte însă, din câte a scris 
dânsul, nu ne-a adeverit cu atât pond 
afirmarea, că d. H ... .*

„... dr’ în fond, în tote cheieturile ei 
este un roman11....

„Nu vă lăsați duși în erdre11.
„Fie ori-cum — noi totuși prindem 

(Mai lasă-o!) ocasiunea, ca pe sărbătorile 
Bobotezii, să dăm cetitorilor și ceva mate
rial mai neserios O')*

„Spre acest scop, etă dăm „ceva 
specimene*.

„însăși natura a stabilit pănă unde 
se pdte estinde „potestatea*^^ influența". 
De o parte pănă la „Cumpăna apelor* a 
Alpilor dinari (a dinari Alpesek...41)

„Mai departe nu se va estinde țera11.
Posesiunea Philipopolea. și Adria- 

nopolea nu o va interesa nici-odată!11
„Bârr! — da al naibii o mai spune 1“ 
„D-le Szell! dă-ți abzicerea (!)*
„Er voi, popore din Balcani, acum 

când vă sciți sortea, ce n’o puteți încun- 
jura mai mult (tobbe — în loc de n’o 
mai puteți...“

*
♦ «

Am dat și eu „ceva specimene* „pe 
nimerite11.

Acum i-ași da lui „Sirius44 sfatul „sesis- 
teze* strălucirea sa în acest chip și „se 
incunjure ocasiunea* de a se face de rîs 
scriind, cum îl vedem că scrie.

La șcdlă „strălucitorule Sirius11, nu 
la scriere!

Pentru-că scrierea te încurcă în „po- 
lemie* ....

g....

Dare de semă și mulțumită, publică.
La colecta întreprinsă de comitetul 

Reuniunei femeilor române din Brașov 
pentru îmbrăcarea fetițelor sărace de la 
șcdiele nostre, s’au făcut următdrele con- 
tribuiri:

Filiala Albina 50 cor. Elena A. Po
povic! 20 cor. Mihail A. Popovici 10 cor. 
Elena Săbădeanu 10 cor. Cains G. B. Popp 
10 cor. Dr. Nicolae Mănoiu 10 cor. Iuliu 
Popp 10 cor. loan Ciurcu 10 cor. Neculae 
Mocanu 10 cor. loan Bidu 10 cor. Dr. 
Eugen Mețianu 10 cor. George Nica 10 
cor. Efrosina Avrigeanu 10 cor. Virginia 
Vlaicu 8 cor. Maria Burduloiu 7 cor.

Agnes Dușoiu 6 cor. Zoe Damian 6 
cor. Neculae de Sustai 6 cor. Hermina 
Cipu 6 cor. Prof. George Chelariu 6 cor. 
Maria Zănescu 6 cor. Elena E. Safrano 5 
cor. Constantin Ioanid 5 cor. Frații Miha- 
lovicl 5 cor. Familia Sterili 5 cor. Petru 
Nemeș 5 cor. Elisa Jekim 5 cor. Tache 
Stănescu 5 cor. Catinea Pușcariu 5 cor. 
Sofia Engherliu 5 cor. Dr. loan Hosanu 5 
cor. Elena N. Dima 5 cor. profes. Dionisie 
Făgărășianu 5 cor.

Dr. Moșoiu 4 cor. Eleftera Safrano 
4 cor. Surorile Wagner 4 cor. Elena Ble- 
beâ 4 cr. Elena Mureșianu 4 cor. Neculae 
Eremie 4 cor. Ana Petrescu 4 cor. Maria 
G. Stănescu 4 cor. loan Lengeru 4 cor. 
Catinca Bârseanu 4 cor. Otilia N. Bidu 4 c. 
Maria Cristu 4 cor. Maria Precup 4 cor. 
Bălașa Blebea 4 cor. Crissi Leca 4 cor. 
Elena Dr. Blaga 4 cor. Elena Sotir 4 cor. 
Eufernia Kertsch 3 cor. Paraschiva Dariu 
4 cor. judele Petru Pop 4 cor. G. Ren- 
ția 4 cor. Elena Voina 4 cor. George Na- 
vrea 4 cor. Maria Stinghe 4 cor. Elena I. 
Moldovanu 4 cor. Octavia Mazuchi 4 cor. 
Maria D. Lupanii 4 cor.

Paraschiva Eremie. prof. Ioan Socacifl 
George Savu. Maria Dușoiu, Susana Lăsld 
Dr. loan Bunea, Nicolae Fizeșeanu, Vic
toria Onițiu, Maria Branisce, George Dima, 
Maria F. Munteanu, Rebi Chicomban, Ma
ria S. Median câte 3 corone.

Ecaterina G. Furnică 2 cor. 40 bani, 
Maria T. Giistan 2 cor. 40 bani, Paraschiva 
F. Pernea2 cor. 40 b., Neculae Bărbuceanu, 
Juliana de Lemeny, Emilia Sanciali, Ma
ria de Pruncii. Susana Mureșianu, Elena 
B. Baiuleseu, Neculae Grădinar, Hortensia 
Percea, Amalia Chiffă, Tini Popovici, Elena 
Anken, Ana Christea Orghidan, Zoe Pe
trie, Valeria Stoicovicî, Lucreția A. Lu
pan, Andreii! Lupan, Elena Bogdan, Tina 
Bogdan. Maria Maxim, Efrosina Acsentie, 
Maria Nastasi, Maria Oncioiu, Ludovica 
Popp, Paraschiva I. Lupan, Marina D. Pul- 

i pași, Paraschiva Zavici, Maria Popescu, 
Sidonia Petroviel, Reveica Negușiu, Pa- 

' raschiva Bădițoiu, Maria N. Navrea, Maria 

Băncilă, Maria Butnariu, Reveica Găitan, 
Elena Brenciu, Maria D. Furnică, Eleftera 
Orghidan, Emilia Aron, Maria Prișcu, Elena 
Munteanu câte 2 corone.

Ecaterina Moise 1 cor., Efrosina Fur
nică 1 cor. Maria Ciortea 2 cor. Policseni 
llasevicl 2 cor. Maria Sterie Stinghe 4 cor. 
Eugenia Ștefanovici 1 coronă.

Domnele din Brașovechiă: Maria Ma- 
ximilianu 3 cor., Marina Balea, Elena D. 
Căpățînă, Elena Hager, Victoria Russu, 
George Puiu, Maria Grecii, Reveica Petri- 
șor câte 2 cordne.

Maria Muntean, Marina Tampa, Ma
ria Creții, Ana Marina, Mina Arsu, N. N. 
Reveica Jalea câte 1 cordnă. Constantin 
Jaliu, Luca Simeon, Maria Bârsan, Con
stantin Prișcu, loan Puiu câte 40 bani. 
Ioan Voicu, Maria Perșinar, Reveica Bâr
san, Dobrea Oprea câte 1 cordnă.

Resultatui acestei colecte a fost de 
565.20 cor. cu care sumă s’au procurat 
haine și încălțăminte pentru 37 fetițe 
sărace.

Subscrisul birou al comitetului îșlîm- 
plinesce plăcuta datorie de a esprima gene
roșilor donatori mulțămita Reuniunei și a 
sărmanelor fetițe, cari beneficiază de aceste 
ofrande.

Brașov, 30 Decemvrie 1902.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

președintă. secretar.

Literatura.
Antropomorfisme și Antiantropomorfisme 

n limba r imână d--> Nicolae Salică. In limba 
nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea adăsta a d-lui profesor la gimn-.- 
siul român din ioc Nic. Sulică se distinge 
nu numai p in conținutul său bogat și 
sistematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifi ă, ci și prin limbaginl său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunoscut și 
din scrierile sale folklorica filologice de 
pă< ă acum. Prețul 80 bani (-ț- 5 bani 
porto )

.......................................................................................    I-"”

abonam^
LA

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

se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii fdiei nostre.

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

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

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. *'

*u*ir*n *ii *n *it*u *n •'ii*ii *ri *ii*n*n • ii *u *u «n *11*11 «ii *ii*ii*ii «o «ii ♦ it*t

Budapesta, 21 Ianuarie în șe
dința de acți a dietei, ministrul pre
sident Coloman Szell a făcut propu
nerea, că în ședința de Vineri să se 
începă desbaterea proiectelor mili
tare. — Barabas (independist) a cerut 
că proiectele se se ia de la ordinea 
dilei. Rnlcovszky s’a alăturat ]a cele 
cjise de Barabas. Majoritatea a decis 
ca desbaterea se se începă Sâmbătă. 
Cele trei partide oposiționale au 
anunțat rezistenta cea mai energică în 
conțra proiectelor.

Bucuresci, 21 Ianuarie. Eri după 
amiacțl a sosit o telegramă de la 
Cerlin prin care se anunță guvernu
lui încheierea convențiunei cu sindi
catul bancherilor relativă la consoli
darea împrumutului de 175 milione. 
Un consiliu de miniștri a fost con
vocat de urgență.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 21 Ianuarie n. 19(3.

Renta ung. de aur 4"/0 ..... 121 — 
Renta de corone ung. 4% • ■ ■ 99 40
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/2°/0 . 93 75 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.80

Nici o concurență

Bonuri rurale ungare 4% • • ■ ■ 99 20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98,80 
Impr. ung. cu premii ..... 201.50 
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.— 
Renta de argint austr........................ 101.15
Renta de hârtie austr.......................... 101.20
Renta de aur austr.......................... 121 —
Losuri din 1860....................................156.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.65
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 741.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 693 50 
Napoleondorl................................ 19.07
iViărel imperiale germane . . . 117.12’/2
London vista .............................. 239.80
Paris vista.................................. 95 371/,
Bente austr. 4% de corone . 101 35
Note italiene .................................... 95.45

din Piața Brașovului.
----------  V i d e

Prima lemne de fag 
.. ...•■'-vz mai ieftine, zzzzz 

ca AILFBVE^ POSHl.
®sl- Strada Porții nr. 59. -w

COMANDE se primesc încă;
! la d-1 Heinrich Zjitz . . Str. Porții,

„ „ Fritz Haserimeyer „ „

(Ja TWWmandQ cu deosebire Damelor că perul 
MG 1 UVUâJLAClAiuu din față, după brațe sAu la locuri 

unde nu trebue se tie, se pote înlătura în puține minute, folosind 

ialitaampisihi a lui NEUSTĂDTER, 
cnijloc absolut neatrieăciog. Siesuperutor pielei.

ă flacon cu instrucție 8 cor. Se află numai la

EUGEN NEUSTĂDTER BRAȘOV,
7—10 Farmacia la „Sehutz E«igel“. Terțțul grtailui. (-•60)
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885-1902.
vegrh ARVERESI HIRDETMENY.

Alulirt bir6.Sc gi vegrehajto az 1881. evi LX t-cz 102. § sa Artel- 
mAben ezennel kozhirrA teszi, hogy a zernesti kir. jârâsbirosâgnak 1902 
evi Sp. 559/6 szâmu vt'gzAse kOvetkeztAben Puscariu Jozsef brassoi 
ugyvAd Altai kApvișelt Sumedrea Nicolae fundâtai lakos javâra Gerba- 
cea G. George magtnai lakos ellen 108 kor. s jârul. erejAig 1902. evi 
November ho 12 An foganatositott kielegitesi vegrehajtâs utjAn lefoglalt 
As 1914 korona 72 fillArre becsult kOvetke/6 ingosâg k u. m : tehenek, 
szena As penzkovetelesek nyilvânos ârverAsen eladatuak.

Mely ărverAsnek a zernesti kir. jarâsbiroscig 1902ik evi V 438/2 
szâmu vegzese folytân 108 kor. tâkekoveteles, ennek 1902. Avi Julius 
bd 2. napjâtol jâro 5°/0 kamatai, As eddig Osszesen 201 kor. 75 filIAr- 
ben biroiiag mâr megâllapitott koltsegek erejAig Migurân Gerbacea 
G George hâzânâl leendb eszkozlesere 1903 evi Februar ho 7-dik napjânak 
delelotti 12 orpja hatâridoul kitiizetik. As ahboz a venni szândAkozok 
ezennel oly megjegyzAssel hivatuak meg, bogy az Armtett ingosâgok 
az 1881. evi LX. t.-cz. 107. As 108 §§ ai Artelrneben kAszpAnztizetAs 
mellett a iegtdbbet igArbnek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârvetezendb ingdsegokat mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk As azokra kielegitesi jogotnyertek volna jeleu ârveres az 1881 
Avi LX. t.-cz. 120. § ertelmAben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten, 1903 Avi Januâr hA 17-ik napjâu.
Huszâr Vilmos,

1—1.(815) kir. bir. vegrehajto.

$
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£

Sz. 13552—1902
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekouyvi hatdsâg kozhirre teszi, 

hogy Boer Ilâr As BoAr Gyorgy vAgrehajtatdnak kiskoru Burszân Rozâ- 
lia As târsai vegrehajtâst szenvedd elleni 449 kor. tdkekoveteles < s jâ- 
rul.ekai irânti vAgrehajtAsi iigyAben a brassoi kir. torvAnyszek (a sâr- 
kânyi kir. jârâsbirosâg) teriiletAn lev6, Grid kOzseg batârân fekvd a 
gridi 602 sz tljkvben Burszân Mâria lerj. Boer, Burszâu ÎLa Ozv. Dre- 
gics Gydrgyne, Risk. Venețiân G Gybrgy, kisk. Burszân Hozâlia lui Bu- 
kur, kisk Burszân Mâria a Bukure, kisk. Burszân Anna a BukurA As 
kisk. Burszâu Reția a BukurA tulajdonâul felvett A f 328 hrsz. alatt 
felvett egesz ingatlanra 60 kor., a 603 sz. tljkvben Burszân Mâria fArj. 
BoAr LaskunA, Burszân Eva ozv. Dregics GydrgvnA, kisk. Burszân Ro
zalia a Bukure, kisk. Burszân Mâria a BukurA, kisk. Burszân Anna a 
BukurA es kisk. Burszân Beția a BukurA tulajdonâul felvett A f 339 
hrsz. egAsz ingatlanra 320 kor., a 1172 hrsz egesz ingatlanra 9 kor, 
1112 hrsz. egesz ingatlanra 1 kor, 10652 hrsz. eg sz ingatlanra 7 kor, 
a 604 sz. tljkvben Burszân Mâria ferj. BoAr LaskunA. Burszân Eva ozv. 
Dregics Gxorgyne, Burszân Sâudor Gydrgy, BoAr Mâria, kisk Burszân 
Rozalia a Bukure, kisk. Burszân Mâria a BukurA, kisk. Burszân Anna 
a BukurA As kiskoru Burszân Reția a Bukure tulajdonâul felvett A f 
3778/2 hrsz. egesz ingatlanra 3 korona, a 606 sz. tljkvben Burszân Mâ- 
ria fArj Boer Laskune, Burszân Eva f;rj. Dregics Gyorgyne, Burszân 
Gydrgy, kisk. Burszân Rozâlia a BukurA, kisk. Burszân Mâria a BukurA, 
kisk. Burszân Anna a Bukure As kisk. Burszân Reția a Bukure tulaj
donâul felvett A f a. 3151 hrsz. egesz iugitlanra 10 kor., a 7318 hrsz. 
egesz ingatlanra 16 kor, a 9122 hrsz. egfisz ingatlanra 7 kor., a 9284 
hrsz. egAsz ingatlanra 3 kor, a 10286. 10858 hrsz. egAsz ingatlanra 71 
kor., a 3)41 hrsz egAsz ingatlanra 2 korouâban, a 608 szâmu tljkvben 
Burszân Mâria fArj Boer Laskune, Burszân E^a Ozv. Dregics GyOrgyne 
Popa Jaksb Demeter, kisk. Burszân Rozâlia a BukurA kisk Bjrszân 
Mâria a Bukure, k'sk. Burszân Auua a Bukure. kisk. Burszân Reția a 
Bukure tulajdonâul felvett A f 9362 hrsz. egesz ingatlanra 16 kor., a 
347 sz. tljkvben Burszân Bukur a lui Sâmuel, Burszân Jakab a lui 
Gyorgy, Diaghiciu Bukur a lui Sztânu, Burszân Gyorgy a lui Jânos, 
Burszân Trandafirii. Aldea Gyorgy, Burszân Achim (kinek neje Demiân 
Anna). Demiân Akhim Jakob, Burszân Mâria ferj. Boer Laskune, Bur
szân Jllva ferj. Dragics GyorgyuA, Bi rszân Rozalia a Bukure. kisk. Bur
szân Mâria a BukurA, kisk Burszân Anna a Bukure, kisk Burszân Be
ția a Bukure, kisk. Popa Verona Ozv. Burszân GyOrgyne, Burszân Ja
kab tâvollevO, Boer Radu MiklAs Boer Nika ferj. Csiuvila MiklAsne, 
Komaniția Rakh'ei ferj. Modure.ea B ikurne, Komaniția Mâria, ozv. Gre- 
blea GyOrgynA, Komaniția Zmka ferj BoAr GyOrgym-, Komaniția Ra- 
khel ferj. Urdea JânosnA tulajdonâul felvett

Carlin ™ A- cieia
Săpunul cel mai bun și cu spor 

de aceea cel mai ieftin.
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Ciasornice de părete cu musică

4866/10 hrszâtnu egesz ingatlanra .... 169 koronâban
4866/31 „ 1) n * .-31
4866/32 „ n w • 231 n
7486/38 w 19 r
4866/56 „ w • • • • 184
4866/57 „ » „ • 23
4866/58 îi • • • • 14

a 349 sz. tljkvben Burszân Samuel a lui Bukura, Boer Dâvidț Popa
Andreașiu Jâkob, Modorcea Anna, Burszân Mâria fArj. Boer LaskunA,

n

sunt ultima noutate în fabricația ciasornicilor. Aceste cia
sornice franțuzescl în miniatură, au lungime de 69 cm., cu 
căsulia cum arată desemnul, care este de lemn de nuc, fin 
poleită, cu decorație artistic, lucrată și la fie-care oră 
cântă cele mai frumos» marșuri și jocuri. Prețul cu lădiță 
și ambalaj numai 8 fi. Tot același ciasornic fără mu
sică cu aparat sunător la fie care oră și jumătate de oră 
cu lădiță și embalaj numai •» fl. Aceste ciasornice nu 
numai că sunt garantate și umblă esact pe minut, dăr es
te și o mobilă frumosă, fiind forte cu gust adjustate. Deștep
tător cu clopoțel și cadran, care lumineză, fl. 1.70. Deș
teptător cu musică, care cântă în loc să sune, 11. Gia- 
sornic Nikel-Remout, 11. 3. Oiasoruic de argint Remont. 
cu capac duplu, fi. 5.50. Se trimite numai cu rambursă. 
Ce nu convine, primesc înapoi și restituesc banii, prin ur
mare nu-i nici un risic. Prețuri curente ilustrate despre 
ciasornice, lanțuri, inele, etc. se trimit gratis și franco.

Firma e crestinescă (fondată la anul I860).—
JOSEF SPIERING, Wien, i. Postgasse Nr. 2—22.

Burszân Eva Ozv. Dragics GyOrgynA kisk. Burszân Rozâlia a BukurA, 
kisk. Burszân Mâria a BukurA, kisk. Burszân Anna a BukurA j s kisk. 
Burszân Reția a Bukure tulajdonâul felvett A f 4866/75 hisz. egesz 
ingatlanra 177 koronâban ezennel megâlapitott kikiâltâsi ârban elren
deltetik es pedig akkAut, hogy ez âltal a gridi 602 sz tljkvben C. 3. 
a, 603-ban, C 3. a. 604-ben, C. 3. a. 606 ban, C. 3. a. 608-ban, C. 2. 
alatt Ozv Burszân Bukur BukurnA javâra bekebelezett haszonelvezeti 
jog Arintetlen marad. A mennyiben azonban ezen ingatianok a 602, 
603, 604 As 606 sz tljben a haszonelvezeti jogot megelOzo 158 koronâ
ban megâllapitott es a 608 sz. tlkvben a haszonAlvezeti jogot megelbzO 
102 kor. 1 ) fii kOvetelAs ertekAn aiul aditnAk el, az ârveres hatâlyta- 
lannâ vâiik es nyomban kiiuzendO ajabb ârverAsen fog az ingatlan a 
haszonelvezeti jogou valA tekintet uelkul eladatni, As hogy a iennebb 
megjelolt ingatianok az 1903 evi Februar ho 7-ik napjăn deleloV 9 orakor 
Grid kozsAgben megtarcando nyilvânos ârverAsen a megâllapitott kiki
âltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ar.ver.e7ni szândAkozok tartoznak az ingatianok becsârânak U %-ât 
kAezpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyamtnal 
szâmitott es az 1881 novem 1-An 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgiigymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelOlt AvadAkkepes ArtAkpapirban a kiktil 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa Artelrneben a 
bânatpenznek a birAsâgnâl elOleges elhelyezeserOl kiâllitott szabâlyszerfi 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 Avi November ho 12-ik napjân.
A kir. jărăsbirosăg, mint tlknyvi hatosâg.

SCHUPITER,
809 1 — 1 kir. albirb.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


