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*1 Liturghii necântate, cum se obiclnuesce în bi
serica apusenă. In diua de Crăciun fie-care preot
trebue se slujâscă 3 liturghii.
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Brașov, Sâmbătă 1 (14) Martie. 1903.

Schimbarea sceneries dualiste.
Se nu fi avut dreptate acela, 

care vorbind despre monarebia-nostră 
a 4’9- că este „imperiul neverosimi- 
lităților•*,  când vedem cum deodată 
s’a schimbat sceneria dualistă și cum 
ceea ce se afirma fată cu Translai- 
tania, acuma se pote susțină numai 
cu privire la CislaitaDÎa; cu alte 
cuvinte, cum pacostea obstructiunei 
a trecut din Austria în Ungaria și 
pe când parlamentarismul ungar stag- 
năzâ, „R,eiclisrath“-ul din Viena lu- 
crăză cu putere îndoită pentru a 
resolva proiectele de lege, menite a 
satisface necesităților urgente ale 
statului și ale monarchiei?

C imera deputatilor din Viena a 
votat proiectele militare de mult, pe 
când în camera ungară urmeză deja 
de șâse săptămâni diseuțiunea asupra 
lor, inse fără de nici un alt resultat, 
decât acela, că s’au presentat din 
partea oposiției obstrucționiste aprope 
patru-c|eci de moțiuni contra acelor 
proiecte, cari vor da ocasiune pro
punătorilor de a mai prelungi îucă- 
odată așa de mult obstructiunea, 
avend dreptul fie care din ei a mai 
vorbi odată câte-va ore, ori și mai 
mult, la încheierea desbaterei.

Mai mult, camera deputatilor 
austriac! a trecut deja peste prima 
cetire a proiectului de lege budge- 
tar, pe când guvernul ungar încă 
nici o indemnitate pe alte 3—4 luni 
nu este sigur a pute . dobendi dela 
cameră.

Cehii, se vede, vor se părăsăscă 
cu totul tactica obstrucționistă, căci 
se asigură, că ei sunt deja hotărîtl 
de a nu mai împiedeca nici prima 
cetire a proiectelor pactului cu Un
garia.

Ba ministru-președinte Koerber 
șl-a ridicat din nou în camera aus- 
striacă glasul de „samsar cinstit11 în 
afacerea împăcării germano-cehice și 
a desfășurat un program,, amănunțit 

de reforme, ce voesce ale introduce 
in adm ini stație și justiție.

Ce s’a petrecut ca să fie justi
ficată o astfel de schimbare a lu
crurilor în Austria? înăuntrul ei nu 
seim să se fi ivit nimic deosebit, nu 
observăm nicăiri vr’un semn vădit 
de apropiere între cele doue națiuni 
din regatul 'boem.

De altă parte cu greu se pote 
admite, că atitudinea presentă a de
putatilor cehi din camera vienesă ar 
fi numai eflucsul convingere! lor mai 
bune, că cu obstructiunea nu-o vor 
duce departe, căci e o armă cu 
doue tăișuri.

Nu, tactica actuală a Cehilor 
precum și a celorlalte cluburi și par
tide din adunarea deputatilor, tre- 
bue se aibă și alte motive. Pote nu 
greșesc acele foi maghiare, cari afirmă, 
că la Austriac! se observă tendința 
de a voi se apară ac}! mai leal! fată 
cu trebuințele monarchiei și mai 
îngrijatl pentru viitorul acesteia, de
cât Ungurii.

Despre un lucru putem fi siguri. 
Cei din Austria au început a se re
culege și a cunosce, că certele și 
desbinările dintre ei contribue numai 
a întări positia preponderantă a Un
gariei în concertul dualist. Ei sunt acj! 
firm hotărîț! de a se abnega, cât nu
mai le va fi posibil fără a-șl periclita 
propriele interese naționale și eco
nomice, pentru a pute procede în 
tote cestiunile de interes general în 
unire, făcend față pretensiunilor de 
tot felul ale Ungariei, pe cari ei cu 
toții de mult le-au declarat, cu drept 
ori cu nedrept, esagerate.

Ceea-ce dore înse și supără mai 
mult la Budapesta, este, că în Reichs- 
rath se ridică la tote ocasiunile voci, 
cari condamnă politica interioră a 
guvernului unguresc față cu națio
nalitățile nemaghiare.

Acesta e destul spre a face ca 
foile maghiare să declare pe Aus
triac!, fără deosebire, de cei mai 
mari dușmani ai Ungariei.

„Pretensiunile naționale." Diarul 
„Zeit11 din Viena scrie, că guvernul-Szell 
este în posiția de a-șî realisa promisiunile, 
ce le-a făcut în afacerea așa numitelor 
„pretensiunr uaționale", ridicate de contele 
Apponyi și soți și susținute de oposiție 
privitor la armată. Anume: noul cod pe
nal militar s’a pregătit deja; în ce privesce 
soluțiunea cestiunei steagurilor și emble
melor din punct de vedere maghiar 
Coloraan Szell s’a înțeles în principiu 
cu cercurile militare din Viena. Privitor 
la pretensiunea, ca ofițerii supuși ungari 
se fie transferați la regimentele din Un
garia, sunt dre-cari piedeci. Monarchul a 
dat, ce e drept, la 1868 un rescript, în care 
învita pe ministrul de răsboiii, ca ofițerii 
originari din Ungaria' se fie împărțit! la 
regimentele ungare. Atunci s’a și întem- 
plat de fapt acesta. Pe timpul înse cât a 
fost ministru de resboiu Krieghammer, or
dinul, din considerațiuni de serviciu, a fost 
pus ad acta, ba cercurile militere au pus 
pond pe aceea, ca ofițerii originari din 
Ungaria să fie împărțiți la regimente aus
triaco. înainte cu câte-va dile însă — dice 
„Zeit" — s’a întâmplat un lucru de impor
tanță estra-ordinară.'Ma/estaiea Sa a atras, 
în formă oficială, atențiunea ministrului 
comun de resboiu Pittreich la rescriptul 
din 1868. Pittreich ă ordonat deja trans
ferarea a numeroși ofițeri ungari la regi
mentele ungare, disposițiune care se va 
publica dilele acestea în foia oficială. Ce
lelalte transf.rări vor urma repede una 
după alta, — și astfel marele gravamen, 
din a cărui pricină s’a făcut atâta sgomot 
din partea politicianilor oposiționiști, va 
dispare. Prin acăsta însă — adauge țlia- 
rul — nu se va ajunge ținta representării 
corăspun<jăt<5re a elementului ungar în ar
mata comună, deore-ce pe când numărul 
ofițerilor ungari formeză numai 22% din 
totalul ofițerilor armatei, pe atunci 4O°/0 
din întreg contingentul armatei comune 
constă din supuși ungari. Din causa acesta 
mare parte din ofițerii austriacl vor ră
mâne la regimentele din Ungaria.

Din „Reichsrath“.
In parlamentul austriac s’a urmat 

alaltă-eri discusiunea asupra budgetului. 
Intre oratorii acestei ședințe a fost și con
ducătorul ceh Kramars, care a desfășu
rat punctul de vedere al partidului Ce
hilor tineri. DeclarațiunI importante a fă
cut și ministrul president Koerber. De ase
menea și cei-ialți oratori ai partidelor din 
„Reichsrathu.

Primul orator Dr. Menger (german) 
votăză budgetul. — Romantzuk (rutean) 
nu găsesce satisfăcătdre situația politică 
generală. Acesta se referă și la raporturile 
Austriei față cu Ungaria, care singură 
beneficiază de tăte foldsele comuniunei, 
der i-ar plăcă totu-și să rupă legăturile 
comune, atât cu privire la politica in
ternă, cât și la cea esternă. Austria tre- 
bue să promoveze la felift desvoltarea 
poporelor sale, și Germanii trebue consi
derați și ei numai cu primus inter pares.— 
Spincici învită guvernul să fie drept față 
cu tote naționalitățile imperiului, căci 
atunci s’ar pune capăt luptelor națio
naliste.

Kramarz spune, că guvernul actual 
nu este constituțional. Germanii sciu, că 
nu dispun de majoritate în cameră și pot 
avă un ministeriu parlamentar. Nu Ger
manii, ci Cehii sunt îndreptățiți a-se plânge 
de direcția guvernului, care face tot ce-i 
stă în putință pentru a întări pe Germani. 
Singura cale de eșire din impas, ar fi ca
lea legei și a dreptății. Cehii, continuă 
oratorul, nu fac politică de populari
tate, ci vreu să servescă esclusiv poporului 
lor și prin acesta patriei și egalei în
dreptățiri a tuturor poporelor. Vrem să 
facem ca statul acesta să devină liber și 
independent, tare și unitar în interesul tu
turor poporelor. Guvernul să alăgă între 
programul nostru și programul Germani
lor, care însemnă puterea și hegemonia 
unei minorități asupra majorității.

Koerber, ministru-president, declară 
că nimic nu e mai firesc, decât a da în 
cestiunea naționalităților același răspuns : 
guvernul nu este naționalist, din‘'care 
causă nici nu pote face politică de națio-
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Trei liturghii cetite.*)
De Alphonse Daudet

„Cum ai <jis Garrigou?... Doi curcani 
cu trufe ?

„L)a, părinte, doi curcani delicați um- 
pluți cu trufe. Eu sciu dor, căci singur 
am ajutat la umplut. Când se frigeau, mă 
temeam, că le plesnesce pielea atât erau 
de îndesați.

„Iesus Maria, trufele sunt mâncarea 
mea favorită — dă-mi repede superpeli- 
ceul (stihar scurt), Garrigou! — Și ce ai 
mai văijut în bucătărie afară de cur
cani ?

„O, tot felini de lucruri bune. — De 
la amiarji n’am făcut alta, decât am tot 
ciupelit la fasanl, potîrniche și sturdi — 
de sburau penele cât colo, pe urmă am pes
cuit din lac țipari, crapi și păstrăvi și...

„Erau grași păstrăvii, Garrigou, hai?
„Grași de tot, părinte, nisce păstrăvi 

strașnici, scii...
„Ah, Ddmne, par-că le văd tdte 

acestea cu ochii. — Der vin ai turnat în 
cană pentru liturghie?.,.

„Da, părinte, este pregătit totul. Insă 
vinul de liturghie nu-i nimica față cu cel 
ce va veni după liturghie. Să vedi în refec
toriul castelului ce e! O mulțime de ga
rafe tdte pline cu vin în tdte colorile. 
Apoi tacâmuri de argint, flori și cande
labre! — Așa un ospăț n’a mai fost, cum 
o fi ăsta din ndptea de Crăciun. Domnul 
marchis a învitat pe toți nobilii din veci
nătate. Vor fi cel puțin patru-rjeci de per- 
sdne la masă, afară de primariîî și scrii
tor. Ah, părinte, trebue să vă socotiți fărte 
fericit, că și Sfinția Vostră sunteți între 
cei invitați. Eu am mirosit numai curca
nii și mirosul acesta mă urmăresce în tdte 
părțile. — Aoh!“

„Repede, repede, fiiule! Trebue se ne 
ferim de îmbuibări pecătose, mai ales în 
noptea de Crăciun. Aprinde repede fă
cliile și trage clopotul de liturghie. E 

aprope miedul nopții și nu e permis să 
întârdiem“.

* t.* *
Dialogul acesta avu loc în noptea 

de Crăciun din anul Domnului o miie șese 
sute și atâtia, între sfinția sa părintele Do- 
minic Balaguăre, capelan al familiei Trin- 
guelage, și între sacristanul Garrigou seu 
mai bine între acela, pe care Dominic îl 
credea de sacristanul Garrigou. Căci trebue 
se sciți, că în acea nopte diavolul îm
brăcă figura tînerului sacristan Garrigou, 
spre a ispiti pe părintele Ia nesaț.

Pe când așa der așa numitul Garri
gou trăgea din trite puterile de funia clo
potului din turnul capelei domnesc!, sfin
ția sa în mica sacristie îmbrăcă sticharul 
și casula și de drece spiritul lui, prin atâ
tea zugrăviri gastronomice deja era puțin 
zăpăcit, buzele lui murmurau în timp ce 
se îmbrăca, în loc de rugăciuni, cuvinte 
d’al d’astea. „Curcani fripțl — crapi grași 
— păstrăvi uriași —",

Afară sunetul clopotului era purtat 
departe în vânt. Pe costele de la Ven- 
toux, dominate de vechile turnuri ale cas

telului se ivea din când în când câte o 
făclie. Erau familiile arândașilor, cari ve- 
niau la capela din castel să asculte litur
ghia de mâdă nopte și se urcau pe 
cdstă în grupuri și cântând cântări sfinte, 
înainte venea tatăl cu felinarul, apoi fe
meile îmbrăcate în nisce mantale lungi și 
negre, printre femei strânși unii lângă alții 
— copiii. Cu totă 6ra înaintată și cu tot 
ventul rece, mergeau cu toții voioși îna
inte, să asiste la liturghie și apoi după li
turghie la masa, ce li se așternea de obi- 
ceiu și lor în bucătărie. Din când în când 
se ivea în trecere câte o călesă cu feres- 
tri strălucitdre, urmată de făclieșl, ori să 
vedea un catâr cu clopoței la gât și la 
lumina felinarelor arendașii recunoscură pe 
primarul lor, pe care îl salutară cu cu
vintele:

„Bună săra, d-le Arnoton".
„Bună sera, bună săra, drnenl buni!“
Noptea era senină și gerdsă. Pe ceriiă 

străluciau mii de stele, ventul de nord 
vâjeia și pe haine cădea o pldie subțire 
nghețată fără se le ude și ploia era un 
fel de zăpadă, care justifica tradiția des
pre Crăciunul alb. Sus în vîrful dealului 
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nalitate. Silințele guvernului culmineză în 
a face să înceteze gravamenele naționaliste. 
Ideia lui finală este înțelegerea între di
ferite partide. Guvernul merge pe calea 
corectă și, în urmă, tot va sosi momentul I 
când Cehii și Germanii îșî vor da mâna.

Revenind la cestiunea orientală, Koer- 
ber spune, că Austro-Ungaria și Rusia 
grijesc împreună asupra liniștei în Balcani. 
Acesta spune totul. E un interes comun 
acela, care legă pe cele două imperii și 
care face se dispară tdte fantomele.

Koerber regretă, că în cameră seu 
în pressă și adunări se spun cuvinte as
pre la adresa Ungariei (întreruperi), deși 
tocmai aceia de peste Laita, cari se plâng 
în mod sgomotos din causa acesta, cred 
a afla în ponegrirea Austriei argumente 
influente pentru politica lor. Raportul din
tre Austria și Ungaria nu se întemeîeză 
pe patime, ci pe consciența chibzuită a 
bărbaților de stat și pe aceea, că în co
muniune zace scutul monarchiei și vacja 
ei. Interesele austriaco în Ungaria și inte
resele ungare în Austria sunt mult mai 
mari, decât ca pe un moment măcar să 
fie jertfite agitațiunei. De aceea atât din- 
cdce, cât și dincolo aadarnic se fac încer
cări a rupe legăturile vechi.

Guvernul speră, că decă camera va 
fi primit pactul, situația economică gene
rală se va consolida. Față cu sortea im
periului, guvernul nu mai e desperat, căcî 
statul a ajuns ârăși bine, și nu doresce 
altceva, decât ca parlamentul să-și garan
teze însuși deplina participare la opera re
generării.

Probleme economice.
— Urmare. —

Cultura pomilor. Patria ndstră este 
forte potrivită pentru o întinsă cultură de 
porne, — avem și unele varietăți de mare 
vaiere, între cari merele pătule ocupă lo
cul prim. Am înaintea mea un Atlas po- 
mologic de N. Gaucher, directorul școlei 
de pornologie din Stuttgart, în care între 
102 specii de fructe reproduse în chromo- 
litografie, în locul prim reproduce merele 
pătule — despre cari dice în observațiune 
textual în nemțesce: „Batullen Apfel".: 
Diese schone und sehr werthvolle Apfel- 
sorte stamrat aus Siebenbiirgen, wo sie 
sich schon lange einer grossen Verbrei- 
tung erfreut, und als bester Apfel gilt. 
Bevor die Friichte ihre Edelreife erlangt 
haben, ist das Fleisch fest; sie ertragen 
den Versand sehr gut, was deren Werth 
noch wesentlich erhoht." Și o califică ast
fel: „Reifezeit u. Verwertung: November- 
Nlărz. Tafel, Haushaltungs u. Marktfrucht 
ersten Ranges'1.*)  Streinii nu au cuvinte 

*) VedI: Pornologie des practischen Obst- 
baumzuchters 102 Uhromotafe'n der besten Tafel- 
obstsorten mit (Beschreibung u. Kulturanweisung. 
N. Gaucher. Stuttgart 1894

se vedea castelul cu numerdsele sale tur
nuri, âr capela cu turnul ei mai svelt și 
mai ascuțit de cât celelalte se înălța în 
noptea negră și mii de lumini se aprindeau 
una după alta. Omenii trecură pestă pod 
și ajunseră în curte, care era plină de 
calese, servitori și litiere. Curtea era lu
minată de făclii și de lumina focului ce 
se vedea în bucătării. Aici se frigeau și 
se coceau curcanii și păstrăvii și celelalte 
mâncări bune, al căror miros pătrundea 
până la nasul celor noi sosiți.

„Ce ospăț o să fie după liturgic !u 
Gândul ăsta trecîi prin mintea capelanului, 
a arendașilor, a primarului, scriitorului și 
cu un cuvânt a tuturora.

** *
„Chlinglingheling! — Chlinglinghe- 

ling 1“
Se începe liturgia de miatjă năpte. 

In capela castelului, o catedrală în minia
tură cu arcade artistice, sunt așternute 
covdre prețiose și tete lumânările sunt 
aprinse. Și ce de dmeni! Și ce haine fru
mușel La locul de ondre, în scaun strugit 
cu multă artă, șede domnul de Trinque-

destul de elogidse pentru ele — și le con
sideră ca o marfă de esport de rangul în-’ 
tâiu. Noi ce am făcut pentru răspândirea 
lor în popor și pentru utilisarea lor?

Cifrele vorbesc destul de lămurit —
o singură comuna, orașul Brașov — recte 
Scheiul cu 300 grădini pe costele lui pră- 
păstidse, produce cât o plasă întregă! Ai 
dice că părul delicat, și cireșul delicios nu 
reușesce — și totuși cifrele de sus te des- 
mint, că pe când în județ mai că nu
esistă cireși, în oraș sunt sumedenie și so
iuri alese ca regina Hortensia, Hedelfinger, 
Riesenkirsche, cireși negre etc., perele per- 
gamotte etc. etc. Este remarcabil marele 
număr de pruni în Săcele cu clima și 
mai rece.
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Merii figurăză cu aceeași cifră ca în 
comitatul Brașov — peri și cireși mai pu
țini. Intre comunele singuratice au mai 
mulțî meri: Viștea-de-sus 3000, Viștea-de- 
jos 2500, Făgărașul 8096, Lisa 3740, Po- 
șorta 2129, Recea 2103, Șercaia 2042, Po
iana Mărului (1)2022, Moeciul-de-jos 1735, 
Predeal 1982, Șimonul 1757, Sohodol 5479. 
Cultura vișinilor e respândită pe sub 

lage îmbrăcat într’o manta albastră de 
mătase, er lângă densul ospeții distinși, 
cari fură invitați. Pe îngenunchetdre cu 
perină de mătase îngenunche văduva 
marchisă și tinăra contesă de Trinquelage 
frisată după ultima modă de ■ Paris, pur
tând peste frisură un turn de dantele de 
Bruxella. Mai jos se.’vede în roba sa negră 
primarul Arnoton și scriitorul: magistrul 
Ambrosiu, formând două puncte negre în 
mijlocul numeroselor costume de mătase 
și brocat. După ei urmeză camerierii și 
pagii, vînătorii și administratorii și eco- 
ndma Barbara cu nenumărate chei cari 
sunt atârnate la brâu de o verigă de ar
gint. In fund argații și servitdrele, arân- 
dașii cu familiile lor, er la ușa cea mică 
laterală, care se deschide din când în când 
încet și se închide erăși, feciorii din bu
cătărie, aducând cu sine miros de bucate.

Nu se scie, ore varietatea asta de 
costume multicolore îl zăpăcesce pe preot 
la altar, ori clopoțelul lui Garrigou, care 
sună din când în când cu repeziciune dia- 
volică, par-că ar dice: „Repede, repede! 
Să isprăvim mai curând. Cu cât mai cu
rând terminăm, cu atât mai curând ajun

munte: Viștea-de-sus 806, Sebeșul 1551, 
Recea 1307, Mărgineni 1133, Lisa 602, So
hodol 1299 și Cârța 1393.

Prunărie multă are Cuciulata 22354, 
Sohodol 7192, Zârnescî 4447, Moeciul-de- 
jos 5204, Branul 3733, Sărata 3571, Scorei 
7705, Rucăr 5330, Nou 5265, Cârța 6947, 
Colunul 7163, Feldidra 6480, Porumbacul- 
de-sus 3220. Cultura pâmelor în comitatul 
Făgărașului în total este insuficientă față 
de ceea ce ar pute să fie. Brașovul și Fă
gărașul (oraș) arată, că unde esistă cultură, 
acolo esistă și mijldcele de esistență și 
este în stare de a și le produce. Comer- 
ciul cu pdme actualmente este cu totul 
neînsemnat, abia esistă un esport după 
nume. America inundeză piețele Europei 
cu fructele ei din California, ale nostre 
abia sunt cunoscute după nume în ora
șele mari. Pe alocurea în cursul de ;sus și 
de jos al Oltului esistă ceva mai multă 
prunărie, der destilarea rachiului de prune 
ca industrie de casă este cu totul în de
cadență, er. uscatul prunelor în mod siste
matic abia este cunost, decât prin afumare 
și opărire. Bosnia și Serbia esporteză pe an 
prune afumate de câte 15 milidne corone 
fie-care.

Cultura fructelor are rădăcini vechi 
temeinice în Țera Oltului. In timpul gra
niței în comunele grănițăresci și la șcd- 
lele grănițeresci — Tohan, Ohaba, Re
cea — se dedea o bună desvoltare 
și atențiune pomologiei. In grădinile di
feritelor Curii (curți erariale) erau dife
rite soiuri alese de pomi roditori și fructe. 
Adi suntem mai mult în decădența, decât 
în progres.

Evident că în ce privesce cultura po
milor este un teren vast de desvoltat pen
tru inteligența năstră cu carte de la sate, 
și milidne se pot câștiga după ea pe fie
care an. Ocupațiune onorifică și câștig pen
tru toți acasă. Prin esecutarea comassărei 
s’ar pută introduce cultura pomilor și la 
câmp, prin plantarea tuturor drumurilor 
căilor de hotar cu pomi roditori. Der este 
de lipsă o studiare și alegere de aprdpe a 
soiurilor de valdre, eventual introduse și 
soiuri nobile străine, cari rentâză mai bine 
munca. Comerciul și industria uscărei și 
conservărei fructelor ar pute ocupa decimi 
de mii de brațe vara și iărna.

(Va urma.)

(In nr. 46 al „Gazetei11 la articolul „Proble
me economice” cifrele date după distribuțiuuea 
proprietății rurale în comitatele Brașov și Făgă
raș : arături, fenațe, pășuni și păduri se înțeleg în 
jugăre catastrali er nu în parțele isolate ori holde.) 

— Aut.

Meetingul Croaților.
La 11 Martie n. s’a ținut în Agram, 

I capitala Croației, un mare meeting orga- 
nisat de partidele din oposiție. Obiectul a 
fost: independența financiară a Croației 
și proiectele militare.

gem la masă!". Și de câte ori capelanul 
aude clopoțelul, tot’dauna îșî perde rostul 
și de la slujbă îi sboră gândul la cină. 
El vede în gândul său bucătăria cu dlele 
și tingirile și frigările, âr în mijlocul 
acestora doi curcani umpluți cu trufe, 
cari răspândesc un miros gâdilitor. El 
îșî face drum printre dspeți și întră 
în sala cea mare. O deliciu! Aici este 
pusă masa, acoperită cu o pânzătură albă 
ca- zăpada, er pe masă fasanî, garafe cu 
lichid ca rubinul, piramide de fructe, pes- 
cii despre care îi vorbise Garrigou, așter- 
nuți pe zarzavaturi și având în gură ier
buri aromatice. Par-că ar fi vii! Tdte aces
tea i-se presentă pe altar și îl încurcă 
grozav, așa că în loc de „Dominus vobi- 
scum“ adesea dice: „Benediciteu. Der ab- 
stragând de aceste mici greșeli, sfinția sa 
își indeplinesce slujba fdrte consciențios, 
nelăsând afară nici un singur cuvânt, ne- 
omițend o singură genuflexiune și până la 
sfîrșitul liturghiei t<5te merg bine... Insă în 
ndptea de Crăciun același preot trebue să 
facă trei liturgii după olaltă.

(Va urina).

President al meetingului a fost pro
clamat deputatul oposițional Derencin, care 
venise însoțit de Starcevici, Harambasici, 
Franck și Kiepach. Vice-president fu pro
clamat un creștin social.

Derencin făcu cunoscute proiectele 
de resoluție, cari pretind deplina inde
pendența financiară a Croației, er drept 
mijloce: libertatea pressei, libertatea în
trunirii și votul universal secret. Se re
comandă mai departe stringerea tuturor 
forțelor naționale pentru luptă perseve- 
rantă în interesul drepturilor politice ale 
poporului croat.

Meetingul a luat posiție și contra 
militarismului, pretinde însă, că pănă când 
esistă armata, ea să fie democratisată. 
Respinge proiectul privitor la sporirea 
contingentului de recruți.

In proiectul de resoluție se condamnă 
căușele, ce au îndemnat oposiția maghiară 
a face obstrucțiune și protesteză contra 
tendinței ca armatei din Ungaria și Croa
ția se i-se imprime caracter esclusiv ma
ghiar.

După ce mai mulți oratori au ținut 
discursuri în care aprobă proiectele de reso- 
luțiune, acestea au fost primite cil unanimi
tate. Meetingul s’a închis prin intonarea 
imnului croat de cătră asistenți.

Jubileul ministrului președinte 
D. Sturdza. Am amintit în numărul nos
tru de erf, că M. S. Regele Carol a adre
sat ministrului președinte D. A. Sturdza 
cu ocasiunea jubileului de 70 de ani a 
acestuia o scrisdre autografă. Lăsăm să 
urmeze a<ji textul acestei scrisori:

Scumpul meu președinte al consiliului,
„A 70-a aniversare a nascerei tale 

„’Mi dă plăcutul prilegiil de a-ți aduce fe
licitările și urările Mele.

„Partea însemnată ce ai luat la re
deșteptarea națională, prin o muncă ne
obosită de aprope o jumătate de veac 
„închinată binelui obștesc, iubirea de Țeră 
„și de neam, devotamentul cătră Mine și 
„Dinastie care te-a călăuzit și însuflețit în 
„tete împrejurările, sunt titluri neperitâre 
„Ia adânca Mea reeunoscință.

„In timpii din urmă, mai cu deose
bire, când țera încercată avea mai mult 
„nevoie de sfatul și sprijinul fruntașilor săi, 
„ai dat o strălucită pildă de neclintită în
credere, de bărbătâscă voință și de o 
„putere de muncă neasemănată. O isbândă 
„deplină a încununat silințele tale;ârRo- 
„mânia recunoscătdre nu va uita nicî-odată 
„pe vrednicul patriot, care a sciut a în- 
„vinge tdte greutățile, spre a înlătura pri- 
„mejdia ce o amenința.

„Din adâncul inimei îți doresc de- 
„plină sănătate și putere, ca să Mă pot 
„bucura încă mulți ani de sfatu.1 și servi
ciile tale și-ți reînoesc, scumpul mdu pre
ședinte al consiliului, încredințarea sen
timentelor de înaltă stimă și de afecțiune 
„ce-ți păstrez neschimbat".

Carol.
Bucuresd, în 25 Februarie 1903.SOIRILE D1LE1.y

— 28 Februarie v.

Sinodul episcopesc, ce s’a ținut în 
diua de 10 Martie în Budapesta, după- 
cum am anunțat, s’a ocupat cu esamina- 
rea cualificațiunei canonice a nou alesului 
episcop I. I. Papp. Sinodul a fost presi- 
dat de Esc. Sa Metropolitul Mețianu, er 
membrii sinodului erau P. S.. Sa episco
pul Popea din Caransebeș și Archiinandri- 
tul Filaret Musta. Sinodele episcopesc! se 
țin de regulă la reședința metropolitului, 
însă de astă-dată s’a ținut escepțional în Bu
dapesta, unde membrii sinodului erau în
truniți la ședința fundațiunei Gozsdu. 
Acestă escepțiune s’a făcut mai ales 
având în vedere etatea înaintată a epis
copului Popea, căruia i-s’a economisit prin 
acăsta un al doilea drum lung pănă la 
Sibiiu. Sinodul a declarat, că din punct 
de vedere canonic contra alegerei lui I. 
I. Papp nu esistă nici o dificultate și în 
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diua sinodului s’a și înaintat ministeriului 
de culte propunerea pentru întărire. Pănă 
la resoluțiunea prea înaltă sinodul a înain
tat pe protosincelul I. I. Papp la rangul 
de Archimandrit. Hirotesirea de archiman- 
drit a lui I. I. Papp s’a săvîrșit în bise
rica gr. or. română din Budapesta. In ace
iași sinod s’a discutat și cestiunea înfiin
țării a două episcopii nouă, în Clușiu și 
Timișora, fără a-se lua însă conclus.

Esftinenele la școlade răsboitt din 
Viena. Ca să fie primit un oficer în șcfila 
de răsboiu, trebue să aibă pro primo 3 anî 
de serviciu, ca oficer la trupă, și să de
pună două esamene de primire. Primul 
esamen e scripturistic și se depune de 
comun în Ianuarie, — al doilea e verbal 
și să depune în luna Septemvrie a fie
cărui an. La primul esamen, care în anul 
acesta s’a ținut la diferite divizii din mo- 
narchia austro-ungară de la 12—19 Ia
nuarie, au fost admiși din întrăga armata 
271 oficerî, între cari, cu bucurie consta
tăm, și 5 Români. Cât de rigorose sunt 
acestea esamene și cât de mult studiu 
din diferitele sciințe militare se cere 
pentru ele, — se pfite vedă și din împre
jurarea, că după foia de ordinațiunî edată 
de rninisteriul comun'de răsboiu în 7 Mar
tie a. c. din acei 271 ofițeri admiși la esa- 
menul scripturistic au cădut 115 și numai 
restul au fost chemat la depunerea esa- 
menului al 2-lea verbal. Acei 5 oficeri de 
naționalitate români, cari au fost admiși 
la primul esamen și pe care cu toții l’au 
depus cu deplin succes, sunt următorii : 
Sublocotenenții C. Boldescu de la regim, 
de inf. 75, Emil de Herbay reg. 14, Vic
tor Negrea reg. 43, Alecsandru Popp reg. 
33, fiul medicului de stab superior din 
Brașov d-1 Dr. I. Popp, și Xenophon Ro
man reg. 84, cărora le gratulăm din totă 
inima și Ie dorim și mai departe succes 
bun pe acăstăjfrumosă carieră, spre onorea 
și fala națiunei nfistre.

Inculpări aduse loteriei de classă. 
Diarul financiar „Penzintezeti Kozlony“ din 
Budapesta face o aspră critică manipula- 
țiunilor societății pe acții ungare de lo
terie de classă, ce stă sub controlul sta
tului. Numitul cjiar vorbind de bilanțul 
anului trecut al societății, : „Față cu 
capitalul de acții 3.600.000 cor. relevat în 
partea passivă, vedem în contul de pro
fit și perderî pro 1902 suma de 673.115 
cor. Suma acesta ar fi o dobândă destul 
de considerabilă chiar și pentru o între
prindere industrială, care ar pute oferi la 
mii de familii muncitfire câștig cinstit — 
însă la întreprinderea de loterie acest 
cont nu este, decât o amăgire, căci ade
vărata dobîndă se află voalată în alte po- 
siții și este cel puțin 100% mai mare, 
decât se arată. In contul de perderî sunt 
180.000 cor. puse ca parte de câștig a ac
ționarilor, întemeiătorilor acestei întreprin
deri li s’au cedat 279.207 cor., două con
turi ale fondului de reservă fură dotate 
cu 150.000 cor. și 167.524 cor., tot sume 
cari nu sunt cuprinse în dobînda arătată. 
Acesta nu e „profit curat14, defire-ce a fost 
obținut într’un chip, prin care se provocă 
și promoveză în omeni rîvna, care pe cei 
slabi îi mână la ruina morală și materială, 
și adesea în temniță:11 Articolul se ter
mină așa: „Colectorilor le este sever iu- 
terdis ca losurile cumpărate de denșii cu 
■prețuri fixe, va să <jică proprietatea lor 
necondiționată, să le vîndă sub valfirea 
nominală, numai ca publicului să nu i-se 
revină câștig. Insă direcțiunea cumpără 
îndărăt înaintea tragerilor său chiar în 
cursul acelora losuri cu prețuri reduse și 
în felul acesta direcțiunea loteriei de 
clasă — jocă la loterie cu sine însa-șiu.

B. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că la suferințe de stomac Dosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sân erele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpeta cjilnic prin 
postă cu rambursa, dela farmacistul A Moli lif - - 
rant'll curții din Viena Tuehlauben 9. In farma
ciile din provinciă să se ceră preparatul A. Mol, 
provădut cu maica de contravenție și subscriere.

Sciri locale.
Casina română din Brașov își va 

ține adunarea sa generală, după cum ni-se 
comunică, Duminecă în 2 (15) Martie a. c. 
la firele 3 p. m. (în localul Casinei.) — 
Se așteptă cu drept cuvânt, Jca bărbații 
din societatea nfistră să manifesteze de 
rândul acesta un interes mai viu pentru 
mersul casinei, decât cum s’a întâmplat 
la adunările generale din anii trecuțî, și 
ca nimeni să nu pregete a-și da sincerul 
său concurs, când se trateză de sprijinirea 
și buna înaintare a celei mai vechi socie
tăți române din orașul și țera nostră, cu 
o menire atât de importantă socială și 
culturală.

Pentru masa studențiloi români 
din Brașov au întrat: de la d-1 Simeon 
Theodor în amintirea fiicei sale răposate 
Mărifira 40 cor. „Mureșanul“ institut de 
credit în M. Radna 30 cor. Familia Sergiu 
Medean (S;-Sebeș) la mfirtea regretatului 
protopop Traian Mețian 20 cor., din ace
lași prilej a dat d6mna Eugenia Paraschiv 
din S.-Sebeș: 10 cor. Primescă pioșii do
natori cele mai vii mulțămite. — Direcț. 
școl. medii gr. or. rom.

De la curtea cu jurați. Nevasta lui 
Nicolae Gloncea din Viștea-de-sus, în etate 
de 28 anî, a pus foc la grajdul unui ve
cin, cu care trăia rău. Procesul ei s’a în
ceput a-se judeca erî la curtea cu jurați 
din Brașov. Tribunalul era presidat de ju
dele Gabr. Buday, asistat de judii Abra
ham și Csaszar. Grefier: Ferenczy. Re
presentation ministeriului public Dr. Knorr, 
substitut. Apărător: Dr. loan Bruma, can
didat de advocat, ținând locul d-lui advo
cat Simion Dam/ian. Ascultarea martorilor 
s’a urmat pănă la firele 8 săra. Ședința 
continuă astădî. Inculpata a fost achitată.

Pentru „fondul iubiților răposați11. 
Domnul Simion Theodor, comersant a dă
ruit la „fondul iubiților reposațl“ de la 
biserica gr. or. din Brașov-Cetate 20 cor., 
din incidentul morții ficei sale Mărifira. 
Espriin, în numele Epitropiei, piosului do
nator sinceră mulțămită și recunoscință. 
Dr. Iosif Blaga.

Aniversarea dilei de 15 Martie 1848. 
Ungurii din Brașov anunță serbarea dilei 
de 15 Martie pentru. Duminecă în sala 
cea mare a Redutei. Se vor esecuta cân
tări și se vor ține discursuri. Discursul 
festiv îl va ține Arpad Bordeaux profesor 
la gimnasiul catolic.

In loc de cunună peritore d-I Si
mion Theodor a dăruit la fondul „Reuniu
nii femeilor române pentru ajutorarea vă
duvelor sărace din Brașov și Săcele“ 20 cor. 
din incidentul morții ficei sale Marifira. 
Exprim, în numele Reuniunii, d-lui Teodor 
mulțămită deosebită. Dumnedeu să-l mân
gâie. Brașov, 14/III, 1903. Bălașa Blebea' 
presidentă.

Serată—Purim- Atât Evreii orto
dox!, cât și cei neologî din Brașov vor da 
mâne, Sâmbătă săra, serate din incidentul 
serbării „Purim“. Neologii își dau serbarea 
în sala de la „Orient11, unde Dr. Ign. 
Weiss și Leopold Adler vor ține confe- 
rențe. Afară de acestea se vor esecuta 
câte-va bucăți de pian și de voce și se 
va da o comedie. — Asupra însămnătății 
serbării acesteia a Evreilor vom reveni.

Teatru german. Mâne, Sâmbătă, se 
va representa opereta „Die jPledermaus“, 
de lohan Straus.

Din comitatul Brașov.
Comitetul administrativ al comitatu

lui nostru a ținut în 9 Martie ședință or
dinară lunară sub președința fișpanului d. 
conte Stefan Lazar.

Din obiectele ce au fost la ordinea 
dilei, estragem următfirele:

Medicul primar al comitatului a ra
portat despre starea sanitară, care în ge
neral a fost favorabilă. Bălele epidemice 
au fost mai rare. S’au întîmplat 152 de
cese. Abortări au fost 6.

In Herman a făcut ravagii scarla
tina, care însă acum e aprfipe stinsă, In 

Hălchiu s’a ivit difteria, care însă a fost 
combătută cu succes prin injecțiunî de 
serum. Din 12 cașuri numai unul a avut 
sfîrșit letal. Un-spre-dece s’au însănătoșat. 
In Satulung s’a stins scarlatina. Școlele 
s’au redeschis.

In comuna Turcheș s’a stabilit mfișa 
M. Sara, născută Lorincz Ana, în etate de 
37 anî.

Măcelăriile s’au visitat, nu s’au găsit 
contravenții.

In privința curățeniei publice, Bra
șovul și Săcelele lasă încă mult de dorit.

Alimente stricate nu s’au găsit.
Medicul a supraveghiat 9 copii dațî 

la doice, a căror îngrijire a fost bună.
Autopsie medico-legală s’a ținut în 3 

cașuri de sinucidere și la un deces sus
pect.

Procurorul raporteză, că în peniten
ciarul tribunalului în luna Februarie au 
fost deținuți 143 individ! (132 bărbați, 11 
femei), dintre cari 6 bărbați în arest pre
ventiv, ceilalți condamnați. In acăstă lună 
și-au început pedepsa 22 bărbați și 2 fe
mei. Din munca robilor s’au încasat 149.52 
cor. (112.14 cor. pe sema erariului, 37.38 
cor. în beneficiul robilor). In cursul lunei 
s’au făcut arătări penale în comitatul Bra
șov în 28 cașuri.

Directorul financiar raporteză, că în 
luna Februarie s’au încassat în dări directe 
182,346.09 cor., taxe militare 1245.45 cor. 
Restanțe la sfîrșitul lui Februarie în dări 
directe 249,593.17, în taxe militare 1473.45 
corone.,

Pe teritoriul comitatului au lucrat, trei 
fabrici de spirt, cari au fabricat 172491 
HI. spirt. S’au plătit taxe de consum cor. 
106.224.

Cele trei fabrici de bere au produs 
1343/41 HI. bere, după cari s’au încasat 
16,759.47 cor. dare. S’au dat 2 licențe de 
beuturi și s’au revocat 2. Licența de de
bit de tutun s’a dat în 3 cașuri, fir în 2 
câsurî s’a revocat.

Dări indirecte s’au încasat 530.341 
cor. 94 b.

Inspectorul școlar raporteză despre 
câte-va cașuri de concedii.

Școla gr. or. din Măieruș și cea aug. 
ev. din Herman, cari au fost închise din 
causa epidemiilor, s’au redeschis.

Din raportul viceșpanului Dr. Jelcel, 
estragem următfirele:

In luna Februaries’au întîmplat două 
incendii: Unul în Ghimbav. unde a ars 
șura zidită din material solid a lui Ion 
Coman, împreună cu puțin fîn și paie, ce 
erau în ea. Paguba 1660 cor. Șura era 
asigurată, fînul și paiele nu. Al doilea in
cendiu a fost în Godlea, unde a ars casa, 
grajdul și șoprul lui Irimie Tecușanu, îm
preună cu puțin nutreț. Paguba a fost 
928 cor. Acaretele erau asigurate. Din ce 
s’a provocat incendiul, nu s’a putut stabili.

Viceșpanul relevăză nouele adaptări, 
ce s’au făcut în spitalul civil din Brașov 
în timpul din urmă, de când s’a numit 
medic primar Dr. Walther Krauss.

Afaceri bisericesc!.^
Beclean (Soln.-Dobâca), Faur 1903.

— Fine. —

Ca nu cumva destăinurea mea să 
jignescă pe marinimoșii binefăcători, declar 
solemn, și ca poporan și credincios născut 
al acestei biserici, că numai din necesitate 
o fac acăsta, transmițând tot-odată cea 
mai sinceri și profundă mulțămită celor 
cari ne-au ajutorat.

t Se vedem dâră: Cu finea anului 1884 
conform protocolului de rațiuni, se vede 
un capital elocat de cor. 1730 30. Asta 
era starea cassei, când -a fost introdus ca 
preot M. On. Dn Gregoriu Pușcariu. La 
aceștia voiu adauge mila, bani primiți din 
vinderea de realități și banii primiți de la 
magazinul de bucate, și anume:

In an. 1886. De la Majestatea Sa 
cor. 200. De la Societatea „C—țiiu cor. 
2r0. Tot în 1886 tăindu-se pentru drum 
la tren o parte din clejă, s’a primit ca 
despăgubire cor. 457.68. In an. 1887. de 
la M. On. Dn Nicolae F. Negruțiu (adi 
mort) cor. 200. Tot în 1887. pentru pă
durea vândută cor. 114. In an. 1891. de 
la preoții tractualî cor. 60. Tot în 1891 
de la Știm, dn Dr. Emil, loan și Susana 
Negruț cor. 100. In an. 1892. de la preoții 
tractualî cor. 20. Tot în 1892. de la Știm, 
dn Dr. Emil F. Negruțiu cor. 80. și din 
magazinul de bucate bisericesc cor. 153.56. 
In an. 1893. de la preoții tractualî și M. 
On. dn protop. cor. 280.18. De la cassa 
de păstrare maghiară din loc cor. 100. In 
1894. De la instit. „Someșiana11 din Deeș 

cor. 400. Pentru pădurea vândută cor. 
360. de la cassa de păstrare maghiară din 
loc cor. 110. Din magazinul de bucate 
bis. cor. 35’04. In an. 1895. de la instit. 
„Someșana“ din Deeșiu cor. 200. De la 
știm, dn Dr. Emil F. Negruțiu cor. 21. 
De la cassa de păstrare maghiară -din loc 
cor. 150. In an. 1896. De la instit. „So
meșiana11 din Deeș cor. 200. De la Petru 
Ohirtoș (adi făt) cor. 200. De la Știm, dn 
Dr. E. F. Negruțiu cor. 21. Din magazinul 
de bucate bis. cor. 47.20. In 1897. de la 
institutul „Someșana11 din Deeș cor. 200. 
In 1899. din magazinul de bucate cor.
57.60. In 1900. cor. 33.80. In 1901. cor.
115.60, er în 1900, 1901 și 1902 ca milă 
și oferte benevole s’au primit în total cor. 
1184.10 b. din cari c.u data de 24 Febr. 
1902 s’au cuitat prin curat. Nic. Oandrian (în 
Nr. 56 al „Gazetei11 din an. tr.) suma de 
cor. 1129, er restul s’a primit mai târdiu.

Dăcă le adunăm aceste sume tfite la 
un loc, ne dau, fără interese, suma nu prea 
mică de c.or. 7088,34 bani, după cari bani, 
decă ar fi fructificat ca- toți banii bis. cu 
6°/o> ar fi resultat ca interes (cu interesul 
interesului) nu mai puțin ca cor. 6448.93 
bani, cari laolaltă cu capitalul ar da suma 
frumfisă de cor. 13.537.27 bani; la aceștia 
adaugându-se și prețul celor 8025 litre de 
mălai, cari sunt ărăși perdute din maga
zinul de bucate bis., noi am pute ușor să 
ne zidim o biserică cât de frumosă, fără 
de a îngropa pe credincioși în datorii, 
când au destule greutăți de împlinit.

Avem noi de avut și acuma bani, 
căci avem în bancă în total cor. 6586.99 
și pote vre-o 200—300 cor. împrumutați 
pe la credincioși, dăr nu-i avem pe toți 
cât ar trebui.

Acuma me întorc a vă ruga, ba în 
calitate de poporan a ve provoca M. Ou. 
d-le protopop și preot al nostru Gregoriu 
Pușcariu, a-mi răspunde:

1) Cum de „Fundațiunea Dr. Gre
goriu Silași“ a putut cresce de la cor. 
87.28 la cor. t-36.17 de la 1884 încoce?

2) Pentru-ce nu sunt de față și banii 
înșirați mai sus cu interese cu tot, precum 
e și fundațiunea amintită? Ce s’au făcut 
acei bani? Pe ce s’au spesat? căci precum 
se vede din rațiuni, când s’au făcut repa
raturi mai mari, tot-deuna s’a făcut repar
tiție pe credincioși, ba ce e mai mult, 
chiar și din venitele proprii bisericesc! 
s’ar fi putut face ceva economie.

Tot-odată ve rog a răspunde și aceea, 
că banii „Regalului11 unde sunt, de nu 
li-se cunfisce nici urma ? și cum de ma
gazinul a fost manipulat așa de bine ? și 
cine portă vina la tfite acestea?

Er pe d-vfistră: Vasilica Morar, fost 
curator primar, Alexă Morar, fost curator, 
controlor și magaziner, și Maftei Nedelea, 
fost magaziner, încă ve rog, ba în calitate 
de consătean vă provoc, a răspunde tot 
la acele întrebări!

Insă vă rog, băgați bine de sămă,căeu 
nu die că ați defraudat„cum diceți d-v.fistră* 
că die eu! Răspunsul îl aștept grabnic șî 
totîn publicitate, căci cu gura avem al
tele de vorbit.

In urmă mă întorc, cătră P. S. Sa 
D-1 episcop diecesan și cătră Prea Ven. 
Gonsistoriu, rugându-i a mijloci se eșim 
cât mai curând din chaosiil în care sun
tem învăluiți, ca să nu ne simțim o turmă 
fără de păstor; fir actele privitfire la acăstă 
afacere, binevoiăscă a dispune ca’să ni-se 
facă cunoscute și nouă.

loan Gârcu, 
proprietar și învățător.

Constantinopol, 13 Martie. Pen
tru vilaetele Salonic, Monastir și 
Kossovo a fost numit inspector ge
neral Hussein Hilmi-pașa pe timp de 
3 ani cu salar de 6000 funți turcescl 
(130.000 cordne). Noul inspector va 
av6 se esecute reformele.

Petersburg, 13 Martie. Monito
rul oficial rusesc publică un mani
fest al Țarului despre necesitatea 
unor reforme. Manifestul invită pe 
miniștrii a face propuneri în privința 
acesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Ifereșiamfi1 
din Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșiri:te este a se mai adauge 

I e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
e-omandnție.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
oărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s'au vândut pană acum.

1) Lascar Viorescu, O icână a Mol
dovei din 1851 de Wi'helm de Ko'zehue. 
E Lunoscutft acostă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore îu literatura nostră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Pri-țul în loc de 4 c r., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-{- 30 bail pori o.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
ndstră poetft. Conține 144 pag. In loo de 3 
oor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ooupă un loc frumos în literatura ro- 
m n&. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

7) „ Vrei să te iubescă bărbații ?“ 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seridse și forie potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela l cor s’a redus la 
60 b. (-p 6 b. porto).

4) Instrucțiunea, gimnasticei în scu
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
oor. e 1 cor. 60 b. (4~ 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sdmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a. banilor' de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucuresol. Jn loo 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pair, cu esterior plăout 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
3ale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
ou 2 cor. (4- 10 b. porte.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Martie n, 1903

Renta ung. de aur 4(l/0......................121.25
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 31/2°/0 • 92.80
Irnpr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.15
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3’/20/0 • • • 74 10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 9Q.25
Impr. ung. cu premii.................... 200.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.—
Renta de hârtie austr......................... 100,60
Renta de argint austr......................   100.60
Renta de aur austr........................... 121 30
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101.15
LosurI din 1860..................................154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.80
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 74150
Acții de-ale Băncei austr. de credit 685 75
NapoleondorI...................................... 19.11
Mărci imperiale germane . . . 117.15
London vista.............................  240.32*/ 2
Paris vista.......................................... 95.55
Note italiene..................................... 95.45

236 - 1903 
văgrh. szăm. Arveresi hirdetmeny.

Alulirt bir. vâgrehajto az 1881. evi LX. t.-cz. 102 §a ertelmeben 
ezennel kbzhirrâ teszi, hogy a brassoi kir. tbrvânysiâk csbd-vâlasztmâ- 
nya hatârozata kbvetkezteben F. Samu csâdtomegehez tartozb, s a 
csâd-leltâr 1—150 es 626—657 tâtel szâma alatt felvett k'^sz ruha-âru, 
bolti berendezâs nyilvânos ârverâsen eladatnak.

Mely ârverâsnek Brassoban, Kapu-utcza 26. sz alatt leendb eszkbz- 
lâsâre 1903 Mărczins ho 18-ik napjânak delutăni 3 orâja hatâridâul kituze
tik es ahhoz a venni szândâkozok oly megjegyzâssel hivatnak meg, 
hogy az ârintett ingOsâgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107 6s 108. §-a 6r- 
telmeben keszpânzfizetâs mellett, a legtobbet igârfinek becsâron aloi is 
el fognak adatni.

A mennyiben az elârverezendâ ingbsâgokat mâsok is le âs feliil- 
foglaltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, jelen ârveres az 
1881. âvi LX. t.-cz. 120. § a ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Bras sb, 1903 evi mârezius ho 11-ik napjân.
Tank6 Jânos,
kir. bir. vghjto.882.1 — 1

x

Prataile-Seidlitz ale lui MoU
Veritabile numai, deeă flăeare eutiă este provevțută eu maree de 

aperare a iul A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate pordne 2.— 

Falsificați de se vor urmări pe cale judecăcorescă.

28—1903. 
văgrh. szâm. ĂRVERESI HIRDETMENY.

Alulirt birdsâgi vâgrehajt6 az 1881. evi LX t.-cz. 102. § sa ârtel- 
mâben ezennel kbzhirrâ teszi, hogy a zernesti kir. jârâsbirbsâgnak 1902 
evi V. 415/1. szâmu vâgzâse kovetkeztâben Puscariu Jâzsef brassbi 
iigyved âltal kâpviselt „Parsimonia“ tak. 6s hitel intezet javâra Cracsun 
lliszie Jănos 6s târsai 6-tobâni lakosok ellen 110 kor. s jârulâkai ere- 
jeig 1902. âvi Deczetnber ho 16-ân foganatositott kielegitesi vâgrehaj- 
tăs utjân lefoglalt âe 670 kor. — fillârre becsult kovetkezd ingdsâg, k 
u. m.: lovak, bivalyok es hâzi bntorok nyilvânos ârverâsen eladatnak.

Mely ârverâsnek a zernesti kir. jarâsbirosâg 1902 ik 6vi V 415/2 
szâmu vegzese folytân 110 kor. tokekoveteles, ennek 1902. âvi August- 
tus h6 14 ik napjâtol jâro 6°/0 kamatai, 6s eddig osszesen 95 kor. 70 
fillârben biroilag mâr megâllapitptt koltsegek erejdig O-Tohânban Cra
csun lliszie Jon 6s neje lakâsân Jecndb eszkozlesere 1903. evi MărCZÎUS 
hă 24 dik napjânak d e. 12 oră ja hatâriddul kituzetik 6s ahhoz a venni 
szândâkozok ezennel oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az ârintett 
ingosâgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. 6s 108 §§-ai ârtelmdben kâsz- 
penzfizetes mellett a legtobbet igârdnek becsâron aiul is el fognak 
adatni,

Amennyiben az elârverezendd ingdsâgokat mâsok is le es feliilfog- 
laitattâk es azokra kielegitesi jogotnyertek volna, jelen ârveres az 1881 

Avi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek javâra is elrendeltetik.
Kelt Zernesten, 1903 âvi Februâr h6 27-ik napjân.

Huszâr Vilmos,
1— 1.(883- kir. bir. vegrehajtd.
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Cruce seu stea iuplă. electro - magnetică,
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție,
se da împrejurării, 
le vechi de 20 ani.

că

ne 
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Franghra.iihtwein și sare ă'lui
mimoi decă fiecare sticlă este-orovedută cu marca de scutire și cu 

BrUdUIlU l!9Umdl, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prm tras (frotaț) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corole 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai ncu pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. — .40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețiută cu marca 
de aperare A. Moli. 

'ffK'fmitere» jsrJmieâpaîă prin
Fariwacistui A.

c, și r. farmsor ai curții imperiale Viena, Tncblanben 9
Comande din provinciă se efectuezi țilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se câră aminiit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL. >

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teut3cli &. Tartier. - * ț
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Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, 
uralgie, împedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureohe, bătaie de
mă, sgârciuri de inimă, asmă, aucțul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, caU la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelarii mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțumire invențiunea mea ți orî-cine pâte examina aceste atestate- 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s& se 
co fu-de cu aparatul „VoltiA, de ăre~C'. „Oiasul-Volta11 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea Orucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi. 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.

Expediție <liu centru și locul de vendare

MULLER ALBERT, Budapesta,

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

pentru țâră și streinătate e:
V, Siradn VAOĂSZ 42 A / E. 

colțul strada Kâlmăn.

X 
X 
X 
X
X
X
X 
X
X
X
X
X
X
X

X

5x
X
X
X X X X X X K X X X X X X X ’X X X X X X X X

A. Mureșianu 

Braș®v, Tergul Inului W. 30.
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu-tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-C8 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUB, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICEFOÎ PERIODICE.
BILETE Bjf VISITĂ

DLFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGAKTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE BlfflTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AKUBqrajasi.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî. 

BIjLJLÎTȚTTEI.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qou/ve-'vt&, in lolă măzimea•

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PRE^URI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brasov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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