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Al doilea period al campaniei?
VII.

împrejurarea, că conferența na
țională estra ordinară dela 1893 a 
fost așa de bine cercetată și că din
tre delegații ei n’a lipsit nici unul, 
dovedesce înainte de tote, că n’a 
esistat desbinare în partid. Desbina- 
rea esista numai în cugetele și sim
țirea celor din clica „tribunistă", 
cari compuneau biroul din Sibiiu al 
comitetului.

Nu voim să negăm, că uneltiri
lor „tribuniste" le-a succes a amăgi 
pe mulțl naivi și neorientați. Dâr 
conferența din Iulie 1893 este și ră
mâne cea mai puternică dovadă, că 
n’au putut isbuti a sparge solidari
tatea, ce se răzima. în spiritul pu
blic al poporului. Dâr și între cei 
25 membrii ai comitetului central 
nu toți erau conduși de ideile și in- 
tențiunile lui Eugen Brute. Acesta 
ajunsese ce-i drept să facă pe micul dic
tator în comitet, dâr când nu era șe
dință restrînsă a biroului, unde „tri- 
buniștii" se aflau oi între ei, când 
erau cu toții la olaltă și mai stă
teau și în fața conferenței, înriurința 
vătafului și a ajutorilor lui — cari 
făceau servicii de agențl și claqueur! 
ai grupului,—era mult redusă.

Decă E. Brote cu ai săi au reu
șit în mare parte se dea amintitei 
conferențe extraordinare și festivită
ților împreunate cu ea timbrul unei 
mau i testați îmi pentru comitet și pen
tru „Tribuna", acâsta a fost mai 
mult resultatul esterior al apucături
lor lor în aranjarea întrunire! și a 
festivităților, n’a fost însă reflecsul 
convingerilor delegaților venițl la 
conferență. Aceștia în genere erau 
conduși numai de dorul de-a contri
bui la apărarea causei comune, și nu 
le era de apărarea intereselor de 
grup.

Deși matadorii „grupului" își 
dau totă silința de a ascunde ghia- 
rele tendințelor lor oculte, totuși în
dată la începutul conferenței, în 
prima ședință, s’a dat pe față spiri
tul lor refractar, care a și produs 
resens dureros la toți cei cu ju
decată.

Era vorba adecă de alegerea 
unei comisiunl de 40, căreia avea 
să i-se prede raportul general al co
mitetului despre activitatea sa dela 
ultima conferență înebee, și care avea 
să pregătescă proiectul de resolu- 
țiune. înainte de a-se începe disen
siunea asupra acestui punct al ordi- 
nei de c(i> presidiul comunică adu- 
nărei, că la comitet s’a presentat o 
listă și dispuse ca să se cetescă. 
Acâsta listă fusese astfel combinată 
încât figurau în ea și 14 membri ai 
comitetului. Era prea bătătâre la 
ochi pretensiunea, ca membri ai co
mitetului să facă parte activă și de
cisivă într’o comisiune, ce era che
mată să judece asupra activității 
acestui comitet. Acesta împrejurare 
a accentuat’o ca prim vorbitor Fr. 
Hossu-Longin, sfârșind cu cuvintele,

♦) A se vede N-rii 89, 91, 95, 98, J00, 101 ai 
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că totuși nu merge ca membrii co
mitetului s’ajungă a fi judecători în 
propria lor causă.

S’au aflat totuși dintre agenții 
„tribuniști" câțî-va, cari nu s’au sfiit 
a combate în fața conferenței păre
rea de mai sus. După Hossu-Longin 
s’a ridicat șeful claqueur-i]or „tribu- 
niștl", Russu-Șirianu, care s’a fost 
distins în calitatea acâsta deja la 
conferența din Ianuarie 1892, și în- 
tr’nn discurs arogant și umflat a 
susținut, că a elimina pe membrii 
comitetului din comisiunea de 40, 
însemnă a da un vot de blam comi
tetului, „la picioiele căruia ar trebui să 
ne proșternemu.

Dr. Alexandru Mocsonyi, care 
era present la conferență, dim
preună cu fratele său răposat Eu- 
geniu și cu vărul seu Zenon, a 
combătut acăstă ciudata interpre
tare, 4i°end, că tocmai prin alege
rea membrilor din comitet în comi- 
siune s’ar crea pentru ei o situa- 
țiune neplăcută, căci atunci s’arpâre, 
că ei află de lipsă ca prin partici
parea lor activă să influințeze votul 
comisiunei.

Propunerea lui Ritssu Șirianu, 
ca se se primâscă lista, a fost spriji
nită de S. Albini, redactorul „Tri
bunei", și de un 6re-care T. Cotuț. 
Membrul Andreii! Cosma la rândul 
său a sprijinit propunerea lui Hossu 
Longin flicând, că membrii comite
tului pot lua parte la deliberările 
comisiunei numai cu vot consul
tativ.

In fine președintele Dr. I. Rațiu 
declară, că membrii comitetului nu 
reflecteză să fie aleși în comisiune, 
„având perfectă încredere îr.) fie-eare 
membru al conferenței" și ceiu prin 
urmare să fie alții aleși în locul lor.

Atunci se mai ridică un mem
bru, Berinde, care declară, că nu 
primesce acesta soluțiune, fiind-că 
nu comisiun.ea de 40, ci conferența 
plenară va ave se șl dea verdictul 
asupra activității comitetului. Față 
cu acesta Dr. Al. Mocsonyi, luând 
cuvântul la ordinea cjilei, constată, 
că după declarațiunea categorică și 
corectă a d-lui președinte cestiunea 
e clarificată.

In urma acâsta s’au ales apoi 
trei dintre membrii conferenței ca 
să compună și se propună o nouă 
listă pentru comisiunea de 40. Fi- 
resce, că partea cea mai mare din
tre membrii acestei comisiunl au 
fost propuși și aleși tot pe placul lui 
Brote și soți.

Nu vom mai face amintire des
pre animositățile manifestate în si
nul comisiunei de cătră „tribuni ști", 
der trebuie să amintim aici încerca
rea făcută de cătră câta claqueur-Aox 
și de șeful lor în conferința publică, 
cu ocasiunea discusiunei de mai sus, 
de a ațîța publicul asistent, în cea 
mai mare parte compus din țărani 
din jurul Sibiiului etc , ca să demons
treze în contra vorbitorilor indepen
denți. Acesta încercare, cu tote silin
țele, ce și le dădeau ageuțiii Bro- 
tiștl, mulțămită tactului înăscut ță
ranilor noștri, n’a reușit după cum 
ar fi vrut ei, și a contribuit numai 

a constata esistența uneltirilor mișe- 
leștl oculte ale elicei „tribuniste".

Pote că n’am fi descris atât de 
amănunțit momentele caracteristice 
de mai sus dela conferența din Iulie 
1893, dâcă nu am fi fost angajați, 
prin cuvântul dat, de a dovedi ab
surditatea și tendențiositatea învinui
rilor reutăciâse, ce le-a ridicat foia 
română din Arad, redactată de ex- 
elevul de preparandiă și șeful de 
claqueuri de odiniâră, într’un număr 
din Martie a. c. contra directorului 
„Gazetei", punând între altele între
barea :

„...Și în conferența înălțătâre 
dela 1893 nu directorul „Gazetei'1' pro
pusese vot de blam la adresa comitetului 
luat la gănă de procuror

Apoi nu — cum veȚurățl — ci 
acel Russu-Șirianu, care se scrie ac|î 
redactor responsabil al „Tribunei 
Poporului", era se dea indirect și 
involuntar comitetului un vot de 
blam forte supărător, dâcă președin
tele conferenței și al comitetului n’ar 
fi avut bunul sîmț de-a nu se soli- 
darisa cu propunerea lui.

Directorul „Gazetei" a făcut cei 
drept și dânsul o propunere cu oca
siunea acelei conferențe, dâr nu în 
defavorul, ci în favorul comitetului 
și nu înaintea conferenței, ci într’o 
consultare intimă a bărbaților îngri- 
jați de sortea partidului, consultare, 
al căreia resultat a format apoi obiec
tul discusiunei într’o consfătuire cu 
membrii comitetului înși-și. Despre 
acesta vom vorbi în articolul ur
mător.

Delegațiunea ungară aținut alaltă
eri ședință plenară sub presidiul contelui 
Iuliu Andrassy. Ea a desbătutpropunerea 
baronului Daniel Erno, ca la ședințele sub- 
comisiunilor se potă participa ca ascultă
tori și alți membrii ai legislațiunei, cari 
nu fac parte din membrii delegației, es- 
cepțându-se ședințele secrete. Propunerea 
a fost primită și cu acesta s’a paralisat 
„acțiunea" gălăgidsă a kossuthiștilor. în
dată după ședința plenară, s’a ținut șe
dința subcomisiunei, în care s’a desbătut 
budgetul provinciilor ocupate și la care — 
în sensul hotărîrii de mai înainte — ar fi 
putut participa domnii kossuthiștî ca <5s- 
peți. De astă-dată însă intrarea fiind li
beră, nu s’a presentat nimeni din ei. „Ac
țiunea" kossuthiștilor a mai avut o urmare. 
Contele Iuliu Ssăpăry, care a fost contra 
asistării deputaților nedelegați la ședin
țele subcomisiunilor, ș’a depus mandatul 
de delegat. Subcomisiunea a rămas astfel 
fără de președinte.

Pregătiri pentru congresul biseri 
cesc sârbesc. Din Neoplanta se anunță că în 
19 Maid s’au făcut alegerile pentru congresul 
bisericesc serbesc. Radicalii șerbi au re
purtat o strălucită victorie. Ei au ales pe 
Dr. Slavko Miletici, fiiul decedatului Sve- 
tozar Miletici. Alegerea acesta dovedesce, 
că acțiile patriarchului serbesc nu prea 
stau bine. Radicalii au reușit și în alte lo
calități cu candidați! lor.

Loubet în Rusia. Președintele re- 
publicei francese, Loubet, a sosit deja în 
Rusia, ca se reîntorcă Țarului visita, ce 

li-a făcut’o astă-tomnă Francesilor. Esca
dra francesă a sosit alaltăeri în portul dela 
Cronstadt, sosirea ei vestindu-se prin 21 
lovituri de tun. Tunurile vaselor francese 
au răspuns salutarei. Președintele Loubet 
părăsind vasul frances, s’a dus — însoțit 
de marele duce Alexej — pe un vaporaș 
pănă la yachtul „Alexandra", pe bordul 
căruia se afla Țarul. La întîlnire ei și-au 
strîns mâna forte cordial. Yachtul a ple
cat apoi spre Peterhof. De aici cu trăsura 
s’au dus cu toții la gară; urcându-se în 
trenul curții, au sosit la 12’/2 în Țarskoje- 
Selo.

Pressa rusescă publică din incidentul 
acesta articol! elogioși la adresa Franciei 
și a dublei alianțe, accentuând caracterul 
ei durabil și pacinic.

«Gott erhalte».
Scurtă durată a avut bucuria „pa- 

trioților". De unde mai eri alaltăeri foile 
din Budapeșta vestiau urbi et orbi sfîrși- 
tul imnului „Gott erhalte" în Ungaria, etă 
că a doua di un comunicat oficios strică 
bucuria puerilă a domnilor Maghiari și dă 
următorea esplicare faptului, că de ce nu 
s’a cântat imnul și la a doua representație 
din Tattersal:

„Din împrejurarea, că la a doua se
rată a jocului cavaleresc musica militară 
n’a cântat imnul poporal („Gott erhalte") 
cu ocasia sosirei Majestății Sale, câte-va 
din foile oposiționale vreu să tragă con- 
clusiunea, că în cercurile normative ar voi 
să nu mai țină seină de cântarea imnului 
poporal în Ungaria. Drept lămurire decla
răm, că in partea acesta nu s’a făcut nici 
o schimbare în regulamentele esistente și 
că nimeni n’are intenția de a face o ast
fel de schimbare. Fapt este numai atât, că 
Majestatea Sa împărtășind verbal organelor 
curții ordinele privitore la serata respectivă, 
a dispus ca de data acesta musica militară 
să nu-1 primescă cu imnul poporal, nici să 
nu-1 cânte când se va depărta — fiind-că 
s’ar pute să se întâmple, ca monarchul se 
vină mai târdiu la serată și se plece mai 
curând de încheierea ei. Acesta și nimic 
altceva n’a fost causa pentru care imnul 
poporal nu s’a cântat astă-dată".

Comunicatul acesta oficios a apărut 
în „Budap. TudA drept desmetecire pen
tru „patrioții" cari iubilau deja prin pressă 
asupra pretinsului sfîrșit al lui „Gott er
halte" în Ungaria. 0 foie guvernamentală 
face la acesta observația, că pe cum Un
gurul nu lăsă nimic din tradițiile dela 48, 
tot așa nici cei dela Curte nu lasă nimic 
din „Gott erhalte". „Răbdare! — esclamă 
aceeași foie. — Sperăm, că cu timpul și în 
acesta va urma schimbarea salutară dorită. 
Amintirea plăcută a dilelor trecute, când 
în capitala maghiară au petrecut împreună 
regele, curtea și florea societății maghiare, 
ne umple de speranța, că dinastia se 
va contopi și în sentimentul național cu 
Maghiarul, și atunci va căde de sine și 
va dispare și Gott erhalte".

Deci răbdare!

Ce mai dice baronul Banffy ?
— Fine. —

„In urma raporturilor ndstre dualis
tice, ar pute cine-va să vorbescă — deși 
fără temeiu— despre dre-cari restringeri de 
drept de stat; însă esecutarea legilor cre
ate nu sufere și nu pote se sufere în urma 
dualismului nici un fel de restringere; — 
și decă în privința creărei statului național 
maghiar unitar s’ar vede o lacună, acesta 
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nu trebue să o căutăm în dualism, căcî 
o găsim mai de grabă în lipsa de orien
tare a guvernelor n6stre, în lipsa de ener
gie a organelor esecutive — ba chiar și 
în slăbiciunea și indiferentismul societății.

Decă legile aduse în interesul statu
lui național și al limbei naționale — deși 
recundscem aici, că în acâstă direcție am 
fi putut face mai mult, și dâcă n'am făcut, 
vina numai a nostră a fost — decă, și o 
mai spunem odată, aceste legi ar fi fost 
esecutate cu cuvenita consciență, n’ar tre
bui astădi să ne plângem de spiritul pro- 
tivnic statului de prin unele școli secun
dare (!), seu se ne tânguim, că mulțî din 
învățătorii noștri poporali încă nu cunosc 
limba statului, ba chiar și limba de co
mandă germană atât de mult atacată și-ar 
fi pierdut importanța. Căci chiar decă ar 
fi, ceea-ce însă este o cestiune deschisă, 
chiar decă ar fi ceva gravaminos în co
manda germană, sistemul limbei regimen
tului însă în multe privințe este o ces
tiune mai importantă și decă — ceea-ce 
de două-deci de ani și mai bine, de când 
s’a adus legea despre învățământul obli
gator în limba maghiară s’ar fi putut face 
— fie-care fiu al națiunei ar fi fost in
struit unguresce, atunci ar fi posibil și s’ar 
pute cere, ca oficerii și soldații, armata și 
autoritățile să se înțelegă între sine nu
mai unguresce: etă ce este important și 
nu aceea, care să fie limba de comandă, 
ca mijloc al apărării comune; căci, dăcă 
se cere, ar pute să fie chiar și un jargon 
fără nici un înțeles și nu tocmai limba 
germană.

Acestea voiam să le spunem despre 
cestiunea națională maghiară în legătură 
cu dualismul: și acuma voim pe scurt să 
mai ventilăm cestiunea națională maghiară 
din acest punct de vedere, într’o Ungarie, 
care ar fi ajuns într’o eventuală uniune 
personală și care din causa actualei pro
porții numerice între naționalități și Ma
ghiari ar fi nevoită aține contde aspirațiunile 
naționalităților și ar fi avisată la sine însăși, 
atât cu respeect al susținerea statului, cât 
și cu respect la interesele guvernului, să 
ofere naționalităților favoruri în detrimen
tul heghemoniei rassei maghiare, și n’ar 
pute obține garanții în privința aceea, că 
nu pentru mulțumirea 'idealului mărturisit 
al naționalităților, der numai pentru sco
pul final temporar, de a concede împărți
rea Ungariei în districte de naționalități, 
seu se dicem : de a tolera consecința, adecă 
federalisațiunea statului ungar, ce ar urma 
nesmintit în acest cas?

Pote s’ar păre prea întunecos acest 
tablou, însă istoria ne confirmă temerile. 
Să abstragem de la utopia desperată și 
necorăspunclătdre intereselor statului na
țional maghiar, utopia confederațiunei du
nărene, zămislită în cercurile emigrațiunei; 
să considerăm numai legea de naționali

tăți de pe timpul luptei pentru indepen
dență și creată dejfapt în formele legislațiu- 
nei de atunci, care a fost discutată în 
dieta dela Seghedin. Nu a mers acestă 
lege, creată de un parlament conscient 
de desăvârșita sa independență, în comune, 
comitate, tribunale, instrucția primară, sta
rea civilă și peste tot în ori-ce contact cu 
autoritățile, ba chiar și în privința limbei 
de comandă, va se dică a limbei în ar
mată, n’a mers mult mai departe, decât 
art. 44 dela 1868 creat pe vremea zămis- 
lirei dualismului? Cu drept cuvânt dicea 
Szemere în discursul seu ținut la 21 Iulie 
1849, că „nici o țeră nu acordă micilor 
naționalități asemenea drepturi în cadrul 
limitelor sale." El însă, firesce, n’a dis, că 
drepturile acordate prin acesta desbrăcau 
statul ungar de caracterul seu național; cu 
tdte că era liberal și din punct de vedere 
al statului de drept teoretic, consecuent, 
ba pdte între împrejurările estraordinafe 
de atunci, când era vorba ca prin câști
garea naționalităților să se asigure succe
sul luptei pentru independență, erau la 
aparență motivate, — din puntul de ve
dere al statului național maghiar unitar 
însă nu erau de loc admisibile.

Articolul de lege XLIV: 1868 — re
cundscem — s’a făcut pe temeiul acestei 
legi dela 1849; recundscem, că bărbații de 
stat, cari la începutul vieții de stat con
stituționale renăscute, ale cărei bucurii de 
copil le-au gustat, în urma concepției lor, 
care vedea totul în colori trandafirii, ău 
mers mai departe, decât trebuia să mergă 
cu respect la viitorul statului național ma
ghiar unitar: — însă mai recundscem și 
aceea, că guvernele fără escepție au ajuns 
la convingerea, că având în vedere inte
resele statului național maghiar unitar, în 
aplicarea legei trebue să-și impună re
serve și că legile create mai târdiu, decă 
nu în tote, der în multe privințe au ma
nifestat tendința, de a stîrpi greșelile fă
cute și lipsurile observate.

Articolul de lege XLIV îl voiii trata 
în detail cu altă ocasiune.14

Programa serbftrei dilei de
10 Maiu 1902.

(A douedeci și cincea aniversare a pro- 
clamărei independenței.')

I In revărsatul zorilor 21 lovituri de 
tun vor anunța capitalei solemnitatea dilei.

II La orele 10 dimineța se va celebra 
pe piața Romană, serviciul religios de cătră 
înalt Prea Sfințitul Metropolit Primat, 
înconjurat de membrii Sfântului Sinod; în 
presența MaiestățilorLor Regelui și Reginei 
și Altețelor LorRegale Principelui și Princi
pesei României, încunjurați de curțile re
gale și princiare.

Vor fi față la acest serviciu religios: 
președintele consiliului, miniștrii, preșidenții 
vicepreședinții și birourile Corpurilor Le- 
giuitore, precum și senatorii și deputății 

afiați în capitală, înaltele Curți de casați- 
une și de corupturi, Academia Română, 
Corpul profesoral, Curțile și tribunalele, 
primarul Capitalei cu Consiliul comunal, 
Camera de comerciu, înalții funcționari ai 
Statului și ofițerii din armata permanentă, 
reservă și gendarmerie, cari nu vor fi sub 
arme.

După serviciul religios, înalt Prea 
Sfințitul Metropolit Primat sfințesce nouăle 
steguri ale Corpurilor de trupă, cari au 
luat parte la răsboiul independenței și 
Majestatea Sa Regele încredințeză aceste 
steguri comandanților acestor corpuri de 
trupă.

III. Armata va fi aședată de Ia Pa
latul regal pe stradele: Victoriei, Episco
piei, Corăbiei, Primăverei, Piața Romană, 
Bulevardul Colței, Șoseua Jiann, strada 
Ghica și Șoseua Kisseleff până la strada 
Monetăriei.

IV. Pornirea dela Palatul Regal a 
Maiestăților Lor Regelui și Reginei, îm
preună cu Altețele Lor Regale Principele 
și Principesa României, se va anunța prin 
101 lovituri de tun ale Arsenalului arma
tei și ale forturilor cetății București.

V. După distribuirea stegarilor, Maie
statea Sa Regele, precedat de drapelele 
vechi, trece în revistă trupele și primesce, 
la 11 '/.2 ore defilarea pe piața Victoriei.

După defilare, Majestatea Sa Regina, 
împreună cu Alteța Sa Regală Principesa 
României, se întdrce la Palat; Majestatea 
Sa Regele, precedat de stegurile vechi, 
se întoice la Palat, unde aceste steguri 
se depun în sala Tronului.

VI. La drelele 8 săra va avă loc 
în curtea de ondre a Palatului regal o 
retragere cu torțe, după care musicile mili
tare vor cânta în grădinile și piețele publice.

VII. Registrele de înscriere la Maie
stățile Lor Regele și Regina vor fi des
chise la Palatul din Capitală.

VIII. In acestă di. la orele 10 dimineța, 
se va celebra un serviciu religios în tdte 
comunele urbane șijrurale din țâră, la care 
vor asista autoritățile locale.

Domnii prefecți vor primi, în reșe
dințele județelor, felicitările autorităților 
civile și militare, precum și ale orășenilor.

In aceste reședințe, domnii prefecți, 
în înțelegere cu primarii și șefii garnisd- 
nelor respective, vor regula modul serbă- 
rei acestei (jile.

SOIRILE DILEI.
— 9 .22) Maid.

Acțiunea de colonisare îuTernava- 
mare. într’o conferență ținută în Sighișora 
în diua de 15 Maiu, s’au fixat modalitățile 
parcelării domeniului contelui Haller. Se 
scie, că acest domeniu a fost cumpărat de 
ministrul de agricultură Ignaț Daranyi cu 
scop de-a fi parcelat. Domeniul este de 
1278 jughăre, din care 771 jughăre se vor 
da în parcele mici, pe când restul îm
preună cu castelul, parcul și cea mai mare 
parte a pădurei se va da la 38 coloniști. 
Valorea unei parcele este de 7500 corone, 
care sumă se va plăti în modul următor: 
în primii doi ani 2°/o=15O cor., în al trei

lea 3°/o=225 cor. și dela al patrulea în
colo, timp de 50 ani, în fie-care an 4%, 
adecă 300 corone. Venitul minimal al unei 
parcele va fi anual 798 corone.

Marele album al armatei române. Albu
mul acesta, e gata. Bl se compune din 236 
tablouri, representând întrega armată. In 
restimpul forte scurt de două luni autorul 
seu, d-nul Antoniu, a cutreerat tdte garni- 
sonele din România și le-a fotografat, în
soțit fiind în acestă călătorie de domnul 
locotenent Eliad, care avea misiunea de a 
stabili cu ofițerii garnisdnelor diua și ora 
când aveau se se fotografeze. Albunul, eri 
Miercuri în 21 Maiu, s’a presentat Majestății 
Sale Regelui. Atelierele d-lui Socec efec- 
tueză legarea albumului, care va fi în 
piele fină cu diferite armuri în relief, re
presentând decorațiile înființate pe timpul 
răsboiului din 1877, marca țării, medalia 
commemorativă, ce se va bate cu ocasia 
jubileului și inscripția „Armata română 
marelui ei căpitan*. In prima pagină este 
tabloul M. S. Regelui când să întdrce dela 
resboid. Pe a doua se vede familia A. S. 
Principelui. Pe a treia portretul d-lui mi
nistru de răsboiu. Vin apoi: statul major 
regal, societatea geografică, școla de răsboiu, 
școlele și instituțiile militare, după cari 
urmeză corpurile de armată I, II, III, IV, 
divizia din Dobrogea și marina militară. 
Lucrarea a fost făcută de d-1 Antoniu gratis, 
reservându-șî înse dreptul dea o reproduce 
în urmă, în străinătate, spre a o pune la 
disposiție publicului.

Reprezentație populară. Pentru ser
barea jubileului de 25 de ani de independen
ță, direcțiunea Teatrului Național va da 
o mare representație populară în sera de 
24 Maiu 1902, la care vor asista Principii 
Moștenitori. Se va juca drama răsboinică 
„Peneș Curcanul14 de d-nii Vasile Leonescu 
și Th. Duțescu-Duțu. Intre actul al Il-lea 
și al Ill-lea d-1 I. Petrescu, artist societar 
al teatrului, va rosti în fața Altețelor Lor 
o cuvântare jubilară de d-1 Duțescu-Dutu.

Afacerea sfințirii stegului regi
mentului din Clușiti. Foile ungurescifac 
mare sgoraotcu afacerea acâsta. „Egyeter- 
tes“ spune, că cetățenii orașului Clușiu 
nu vor lua parte la serbarea sfințirei ste
gului, care portă ca amblemă vulturul cu 
două capete. Stegul nu va fi sfințit de 
episcopul Majlath, ci de preotul militar 
gr.-cat. Dumitru Pop, lucru pentru care 
„E—s" e satisfăcut încât-va și laudă pe 
episcopul Majlath, că s’a retras dela ser
bare.

Adeverat s6 fie? Lui „Bud.Hirlap14 
i-se scrie din Orșova, că clubul „reuniu- 
nei școlastice regnicolare civile44 din Bă
nat a făcut, după adunarea dela Rosaliile 
apusene, o escursiune la Turnu-Severin 
(România), unde autoritățile politice, șco-
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Din vieta de teatru.
A dis odată cine-va, că teatrul e o 

femeie sulemenită, de departe te farmecă, 
der decă te sărută, îți rămâne roșața bu
zelor pe față.

E nespus de caracteristică acestă 
afirmare, și cei cari se îndeletnicesc cu 
arta teatrală o simt..., o simt pănă ’n adân
cul, sufletului. Ferice de cei-ce rămân în 
tot-deuna departe, ca simplii admiratori, și 
vai de curioșii, cari se încumetă să se apro
pie de femeia sulemenită: în prejma ei 
este vîrtejul patimilor, care de cele mai 
multe-ori te oinoră, seu decă se întâmplă 
să scapi din el, trebue să-ți plătesc! acest 
noroc cu tot ce ai mai sfânt în tine.

Acum vre-o trei ani locuiam într’o 
mahala depărtată de centru, la o fostă 
actriță, care acum îșî ducea bătrânețele 
dintr’o mică pensie, pe care i-o dădea tea
trul național. Era o fernee de moda ve
che, care trăia cu sufletul în generația 
trecută. Scia multe de pe vremurile în
ființării teatrului și vorbia cu entusiasm 

despre cei-ce și-au pus sufletul în temelia 
teatrului român.

Era o adevărată bucurie pentru 
dânsa când mă vedea, că viu acasă. Nici 
n’apucam să-mi iau pălăria din cap, mă 
și pomeneam cu ea în cameră; era sin
gură pe lume, biata femeie, și se simția 
fericită când mai schimba o vorbă cu 
cine-va.

— „Mă mir forte mult de d-ta — 
îmî dise ea într’o di, — îți place să stai 
mai mult aci, acasă... hei, der bietul Dinu 
nu se mai arăta cu dilele.... Mai ales de 
când cu destrăbălată aia, nu mai era chip 
să vorbesc! cu el...

Să-ți fac o cafeluță ?....
într’o di o rugai să-mi povestesâă 

pățania lui Dinu, la care ținea dânsa 
așa de mult, și pe care mi-1 pomenia în 
tdte dilele.

*

—Să vedi... începii ea aședându-șî pi
ciorul drept peste cel stâng și potrivin- 
du-și cu îngrijire rochia cea negră..., adecă 
de ce ți-ași mai spune?... Câte nu se în
tâmplă d’astea în diua de adi..., der păcat, 
dău păcat de bietul Dinu, că pre era băiat 
cum se cade.

îl angajase de curând la teatru și-mi 
spunea, că se simte forte mulțumit de 
lucrul acesta. Făcea progrese uimitore și 
toți colegii îl iubiau; el nu s’amesteca 
nici-odată în intrigile de culise. In sfârșit 
ce să-ți mai spun?... O începuse bine, 
bine de tot. Dăcă ar fi mers lucrurile așa, 
băiatul ajungea departe...

< Dela o vreme i-â cădut ochii pe-o 
femeie din teatru, pe cea mai frumosă fe
meie, der, spre nenorocul lui, pe cea mai 
ușoră dintre femei. L'a prins în vraje din- 
tr’odată și atât de puternic, încât n’ar fi 
dat un zîmbet al ei pe tote comorile din 
lume. Dinu era unul din omenii, cari sunt 
în stare să se ’namoreze de-o statue, de 
un răsărit seu de un apus de sore, de un 
colț de cer senin, în fine de ori-ce, decă 
îndeplinea condiția desăvîrșitului ca fru
musețe. Inchipuesce-țî, cât de ușor a pu
tut se cadă în cursa acestei femei, al că
rei suflet nu-1 cunoscea, der care era fru
mosă ca o porumbiță. Ea era dintre fe
meile, cari nu cunoscea iubirea, iubirea 
adevărată și sinceră, era născută să zirn- 
bescă la tdtă lumea și să nenorocâscă pe 
sentimentalii devotați, cari îi eșiau în cale. 
Dinu a băgat de semă lucrul acesta, der 
era pre târdiu se se mai depărteze, căci 

începuse s’o iubescă prea mult ca s’o mai 
pdtă uita.

Inchipuesce-țî, ce s’a putut petrece 
în sufletul bietului băiat când începu s’o 
cunoscă, când audia în fie-care di ispră
vile ei, când o vedea acum cu unul, acum 
cu altul, vecinie veselă, fără nici o con- 
sciință de ce face, și pe lângă tdte astea 
spunendu-i și lui de câte-ori avea ocasie, 
spunându-i că-1 iubesce. Le vedea tdte 
acestea și tăcea, chinuindu-se pe sine în- 
su-și, er când odată își luă curagiul să-i 
spue, că nu-i frumos ce face, că ar fi bine 
să se schimbe, ea se uita forte mirată la 
el, ca și când vorbele acestea ar fi venit 
din altă lume, căci pentru ea nu eravieța, 
decât așa cum o trăia dânsa.

A trecut vre-o cinci hun de iubire 
sbuciumată și Dinu di cu di se simția tot 
mai nenorocit și la urmă căduse într’o 
melancolie, care te punea pe gânduri. 
Părea, că tot ce-a avut în suflet s’a con
sumat de focul acestei iubiri nebune. 
Ajunsese ca un lucru, pe care ori-unde 
l’ai pune, se mulțumesce cu locul lui; 
când îl vedeam, că plecă și îi diceam să 
stea mai bine acasă, m’asculta fără să dică 
nimic, ăr de-i diceam câte-odată să mai 
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lare și publicul li-a aranjat primire sărbăto- 
rescă. Aprope 10,000 de omeni așteptau 
vaporul, care ducea pe escursioniști. Din 
partea autorității politice, escursioniștii au 
fost salutați de sub-prefectul Zaharia 
„urând prosperitate națiunei maghiare, Un
gariei și culturei maghiare" (!). Directorul 
liceului Constantin Armașu a salutat pe 
pedagogii maghiari, ca pe apostolii păcii (!) 
Publicul adunat a strigat: s& trăescă și

A răspuns profesorul Foldes Mi
klos în limba română. Profesorii au visi- 
tat apoi liceul model. Cinci-sute (?) stu- 
denți în uniformă, formau spalir, er mu- 
sica lor a cântat marșul „Rakoczi“ (?!)... 
Săra s’a dat un banchet strălucit în ondrea 
ospeților. S’au ținut numerdse toaste, ac- 
centuându-se în tote „amiciția și frăție
tatea româno-maghiară11 (/) Banchetul a 
durat pănă la 2 bre din nopte, când tre
nul a dus pe escursioniști la Mehadia. — 
Dăm scirea acesta, după foia maghiară, ca 
o curiositate.

Procesul diacului nD. T. f. U.“ s’a 
fixat pe Marți, în 27 Maiu.

O broșură în contra lui Wolff. La 
Viena s’a publicat broșura deputatului 
Schalk, în care se descopere noue și scan- 
dalose fapte ale vestitului deputat pan- 
german Wolff. Afară de cunoscută seduc- 
țiune a logodnicei amicului său intim, 
fiensul ar fi încercat, ca se vîndă unei pu
teri străine, ca director al diarului „Ost- 
deutsche Rundschau". Deosebit de asta 
-ar fi fost corupt de băucile societăței in
dustrialilor. Scandalul va fi enorm si va 
pute să aibă urmări sensaționale.

Duel sângeros. In Timișora a avut 
loc în dina de 18 Maia un duel între doi 
ofițeri superiori, anume Carol letel și 
Franz Maser, ambii locotenenți-coloneli 
•dela reg. 29 de infant. Causa duelului a 
fost o altercație. întâlnirea pe teren a fost 
Duminecă dimineța la orele 9 în casarraa 
Ferdinand. Adversarii au duelat cu săbii 
grele de cavalerie. Ambii au fost răniți. 
După duel s’au împăcat.

Congresul silvic. Marți s’a deschis 
■congresul corpului silvic, în localul admi
nistrației domeniilor coronei, din strada 
Știrbei-Vodă, Bucurescî. După discursul de 
deschidere rostit de d-1. Kalinderu, se va 
face darea de seină anuală.

Revista sanitară militară relateză 
că d-1 Dr. Butză, medic maior la spitalul 
■militar central (Bucurescî) a indicat un nou 
mijloc practic de a distinge sângele de om de 
sângele celor-lalte animale, lucrare care 
a fost comunicată societăței de Biologie 
din Paris, și care este forte importantă 
•din punctul de vedere medicolegal, în cas 
•de crime. Medicul maior Butză recomandă

în afacerea esperiențelor și a cercetărilor 
serul pleuretic, în loc de serul sanguin 
(procedeul lui Uhlenhut), deore-ce cel 
dintâiu se pote procura cu mai multă în
lesnire.

Societatea ninsicală „Hora". Un 
grup de musicanți de diferite ramuri s’a 
constituit într’o societate musicală cu nu
mele „FLora“. Scopul acestei societăți 
este: a) se răspândescă gustul de musică 
mai ales în pătura de jos a poporului; b) 
să cultive și se practice musica de tote 
genurile, der mai de preferință musica 
chorală națională populară; c) să vină în 
ajutor membrilor săi în cas .de bolă, lipsă 
de lucru și deces; d) se desvolte spiritul 
de solidaritate între membri; e) să fon
deze o bibliotecă, o revistă musicală și o 
școlă preparatore de musică; f) se formeze 
un fond pentru înființarea unei case de 
economii și credit a musicanților, și — cu 
timpul — se construescă un institut de 
invalidl musicanți și un teatru popular.

Omor. George Catana din Ohaba- 
Mutnik a împlântat un cuțit în inima fe
tei Parascheva Matieș, pentru-că acesta 
refuzase a juca cu el. Frumdsa Paraschiva 
muri pe loc, er Catana fu dus la arest la 
Lugoșid.

Un doctor mort de difterie. Do
centul universitar Dr. Torbk din Viena a 
murit dilele acestea în urma unei inrec- 
țiuni de difterie, contractată în esercițiul 
funcțiunei sale.

Mortea unui curier. Damian Istvă- 
nescu din Luncani a fost găsit mort pe 
drumul, ce duce la Forăzești (Bănat). Ne
norocitul avu un atac de epilepsie și trei 
dile a zăcut inconscient, fără se fi trecut 
cine-va pe acolo. A treia di șî-a dat su
fletul. Tdtă corespondența s’a găsit la el.

S’a găsit un cesornic de argint în 
Valea Cetății. Aflătorul locuesce în Strada 
Castelului nr. 33.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 î.«I .recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare p°ntrii a fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți , 
nend prețurile. Deposite în Brașov la F. J.kelius, 
F. Kelen en. Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți

Din Clusiîi.
j

(Coresp. part, a „Gaz. Trans“.)

— 21 Maiu 1902.
Cu inimă întristată Vă raportez des

pre un cas unic în felul său. Cel puțin 
noi Românii ne putem mândri pănă acuma, 
că deși avem pe ici pe colea câte un pă
cătos și slab de înger, dâr în general la 

noi nu se găsesc cașuri de renegări în fe
lul, cum am vădut la Slovaci, Ruteni etc. 
Procesul de pressă judecat erl și astădi 
la curtea cu jurați, ne-a oferit însă un trist 
tablou de degenerare naționalăj

Subiectul acestui trist tablou a fost 
un tînăr al cărui bunic din partea tatălui 
a fost preot român în Chioar, dr bunicul 
din partea mamei preot reformat în comit. 
Sătmariu. De ce este capabil o asemenea 
progenitură, să judece fie-care din vorbele 
lui, pe cari vi-le transmit în estras după 
diarele ungurescl din localitate. Pentru a 
înțelege mai bine lucrurile, trebue să pre- 
mit, că în amintitul proces erau acusatori 
toți membri direcțiune! institutului finan
ciar „Economul" în frunte cu d-1 Vasile 
Podobă, între cari fruntași ai bisericei și 
mireni cunoscuți ca omeni distinși și cin
stiți, er acusat era d-1 Dr. Indre Lâszlo 
junior, care într’un diar din Clușiu a în- 
drăsnit.să arunce învinuiri din cele mai 
grave la adresa conducătorilor institutului 
financiar român, ca: șantaj, falsificări, mal- 
versațiuni etc.

Etă în resumat discursul acusatului:
„El spune, că e „valah" din comitatul 

Sătmariului. Bunicul său din partea tatei 
nu sciea unguresce, dr bunicul său din 
partea mamei, preot calvin, nu sciea ro- 
mânescă. Neamurile lui române au luptat 
însă în rîndul honvedilor la 48 și astădi 
au pensie ca foști honvedi. In Sătmariu 
inimile Românilor sunt contopite cu ale Un
gurilor în iubirea de patrie.Un singur agi
tator este în tot comitatul, și acela este 
la Șișesci. Venind la Clușiu a credut, că 
tot așa e și aici, der s’a înșelat. Cu grdză 
a observat, că aici Valahii vor să facă 
stat în stat. Pentru sufletul lui drept și 
sincer l’au persecutat Valahii. S’a convins, 
că la Valahi cu cât cineva uresce mai mult 
pe Unguri, cu atât este mai distins, mai 
înaintat. El ajunsese la alternativa: de a 
purta numele de renegat — ori a-și des
prețul patria și a lupta în rând cu trădă
torii de patrie. A găsit însă între Valahi și 
ămeni cum se cade (citeză câteva nume). 
Dela aceștia a audit, că Podobă agită con
tra națiunei maghiare. Nimeni n’a îndrăsnit 

j să ridice cuvântul. Atunci el, ca patriot 
maghiar și ca amic al cunoscuților tătâ- 
ne-său, s’a hotarît se demascheze faptele 
lui Podobă et Comp. ■— Di de di audia 
isbucnirile de ură contra Maghiarilor și 
agitația desvoltată cu scop de a uni Tran
silvania cu România. A căutat, să vadă, 
decă tendințele lor au vr’o basă morală, 
ca să se alăture și el, der s’a înșelat. Agi
tatorii umblă cu untul pe cap. Ei umblă 
pe cărarea, unde se comit crime, fără să 
pdtă fi pedepsiți. Sorele nostru era prea 
slab pentru a le topi untul, de aceea a 
venit el să topescă untul. Românii își în

vață copiii să-i urască pe Maghiari, cei 
inteligenți își trimit copiii în România, ca 
să învețe ura. Cine nu ține cu ei, este 
batjocorit în „Gazeta11 și „Tribuna". Tră
darea de patrie le procură traiu domnesc. 
Ura contra ideiei naționale nu o propagă 
din convingere, ci din rîvna de câștig. 
Vădend între acusatori nume ungurescl, a 
credut că are de a face cu (membrii dela 
„Emke", când colo are de a face cu tră
dători de patrie. — Din România vin în 
fie-care an mii de franci la posta din 
Clușifl. Cea mai mare parte a popilor din 
Transilvania lucreză așa. Scie, că nu-1 aș
teptă flori, căci asta-i sorta patrioților în 
Ungaria. Așteptă cu încredere verdictul."

Verdictul încă nu ne este cunoscut.
— p. —

ULTIME SOIRI.
Bucurescî, 21 Maiu. Astăcți Ja 

orele 3 p. m. a fost la Ateneu o 
grandiosă serbare militară, cu care 
ocasiune oficerii din capitală au ofe
rit regelui marele album al armatei 
și un tablou alegoric, representând 
pe rege, pe principele Ferdinand și 
pe micul prinț Carol. A vorbit d-1 
Sturdza și a răspuns regele.

Bucurescî, 21 Maiu. Cu ocasiu- 
nea petrecerii în Bucurescî a Ziaristu
lui evreu din Francia, Bernad La- 
zare, studenții au făcut o manifes- 
tațiune ostilă contra jidovilor. S’au 
întâmplat ciocniri cu poliția și gen- 
darmii și s’au făcut câte-va arestări.

Constantinopol. 21 Maiu. Prințul 
George Bibescu, fiul fostului domn al 
Munteniei, a murit erl aici în vîrstă 
de 68 ani. înmormântarea se va face 
în Bucurescî.

Petersburg, 21 Maifi. A(Ț s’a dat 
în onârea lui Loubet la 81/2 sera, un 
prâncj de 300 tacâmuri. Țarul Ni- 
colae a golit paharul pentru mărirea 
și înflorirea Franciei, aliata Rusiei. 
— Președintele Loubet a răspuns 
mulțumind și golind paharul pentru 
sănătatea părechii imperiale și a fa
miliei domnitore și pentru înflorirea 
și mărirea Rusiei, aliata sinceră și 
amica Rusiei.

Berlil, 21 Maid. ^Lokcdanzeiger^ 
primesce din Rotterdam scirea, că 
în cercurile influente de acolo se 
afirmă, că majoritatea covîrșitore a 
comandanților buri au votat pentru, 
continuarea resboiului.

Proprietar: Dr. Aurel Afureșiatiu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

iasă se se plimbe, pleca fără să mă în
trebe nimic...

De câte-ori nu-1 găsiam plângând 
■colea cu capul pe mescidra asta și de mă 
hicercam să-l mângâi, îmi răspundia cu un 
aîmbet trist:

—Nu e nevoe..., nu merit atâta bună
tate, sunt un nebun și pace; de-ași fi cu
minte n’ași fi așa...

într’o nopte după două-spre-<jece se 
întorse acasă mai tulburat ca nici-odată. 
La teatru se jucase Romeo și lulietta. 
Dinu ținuse rolul lui Paris, er al Iuliettei 
fusese jucat de acdstă frumosă femeie. 
Ce să-ți spun?... M’am speriat audind pa
șii lui pe coridor și ușile pe cari le trân- 
tia în urmă-i. Par-că venise furtuna și 
«ram forte îngrijată, sciindu-1 mai ales ce 
liniștit venia altă-dată acasă, de nici nu-1 
simți ai.

Cum ajunse în odaie, începu să cânte; 
era o melodie inventată de el, o melodie 
ciudată, eare-ți făcea frică și care nu se 
mai sfîrșia.

II ascultai vre-un ceas din odaia de 
•alături. Dela o vreme vocea lui devenia 
tot mai plângătore și se întrerupea din 
•când în când de câte un oftat adenc, ne
spus de dureros.

îmi luai o hăinuță pe mine și întrai 
la el, aci în odăița asta. Scii cum l’am 

găsit?... Ședea pe scaun, colea, cu picio- 
rele ridicate pe masă. Cu capul lăsat pe 
piept, cu ochii pierduți pe podele își 
cânta cântecul și nici nu băgă de semă 
intrarea mea. Mă apropiai de el și-l strigai 
pe nume. încetă din cântec, der rămase 
tot în posiția de mai înainte. Ii pusei mâna 
pe umăr și-l mai strigai odată. își ridică 
capul încet și mă privia lung cu ochii lui 
mari, negrii, cari luaseră acum o expresie 
ciudată.

— Ce cântai? îl întrebai eu, înfricoșin- 
du-me singură, că-i făceam întrebarea asta. 
El îmi răspunse, că nu-și aduce aminte, 
decă a cântat seu nu, der că se simte 
forte tulburat și-mi povesti cu de-amărun- 
tul acestă iubire a lui, pe care eu n’o cu- 
nosceam pănă atunci. La sfîrșit termina 
cam așa:

Astă-seră s’a pus vârf la tote. Nu 
sciu cum să spui..., der par’ că mi-s’arupt 
ceva în piept când am vădut-o pentru în- 
tâia-oră în vieța mea spunându-i altuia 
cuvinte de iubire. Am audit multe și 
m’am împăcat cu tote, der ca s’o văd cu 
ochii mei strângând pe altul în brațe, 
vorbindu-i așa de dulce, sărutându-1... uite 
mi-s’a sfîșiat inima. Sciu că sunt un ne
bun, sciu că trebuia se facă tdte astea de 
ochii lumei, și de dragul lui Shakespeare, 
sciu că trebuia să se arate iubitore cătră 

Romeo.,, și totuși mă dore..., mă dore..., 
mă dore.

Aci începu să plângă. încercai eu 
să-l liniștesc în tdte felurile, ddr nu fu 
chip să-l astîmpăr. Când îi spuneam se 
încerce s’o uite, s’o lase în plata sfântului, 
că nu-i vrednică de-o iubire ca a lui și că 
n’o să-L pricepă nici-odată, el nu mai scia 
se îngâne decât:

E atâta de frumose..., atât de fru- 
mosă!

A doua di s’a simțit rău de tot i-a 
plecat la sora-sa în strada %*.... Acum 
vre-o două luni am fost pe la el; era 
sfîrșit cu totul, săracul, și nu sciu, decă o 
va mai duce mult.

** *
Acum un an, pe la sfîrșitul lui Au

gust, vedeam în fie-care di în sala de re
petiții, pe un scaun de lăngă, ușe un tînăr 
slab, cu ochii în fundul capului, palid, ră
mânând trist și nepăsător la tdte glumele, 
ce se făceau de cătră actorii, cari repe
tau. Aceștia, unul câte unul se apropiau 
de el, îi vorbiau, — o conversație scurtă 
— și eșiau pe urmă în sala de fumat, co
mentând pe socotela melancolicului ofti
cos. Toți îl compătimiau și îl regretau pe 
bietul tînăr, care nu era altul decât Dinu, 
despre care îmi povestise bătrâna actriță.

într’o <Ji de pe la sfîrșitul lui Sep

temvrie se adunaseră împrejurul lui mai 
mulți dintre actori și actrițe și-l întrebau 
despre diferite lucruri; el răspundea scurt, 
nelămurit, și când încerea să povestdscă 
ceva, se opria în mijlocul frasei, își uita, 
ce are să dică și tăcea privindu-i pe toți 
cu nisce ochi fricoși și umedi de lacrimi.

„Măi Dinule, scii tu cum mă chiamă 
pe mine?" îl întreba câte unul, și el îl pri
via lung, ca și când și-ar fi roscolit în 
adâncul sufletului; îl vedeai cum se chi- 
nuesce să-și aducă aminte și ți-era mai 
mare mila văzând aerul de desnădejde, ce 
i-se zugrăvia pe față.

N’am să uit nici-odată înfățișarea lui 
când fu întrebat de femeia cea frumosă, 
dec' o mai cundsce.

„Da, da,—oftă el privindu-o extaziat 
i cu o față înveselită, ca și când tot sân- 
I gele ce-1 mai avea i-se ridicase în obraz

— da, da... te cunosc pe d-ta..., ce fru
mosă ești d-ta...“ și se ridică în piciore

' și-i sărută mâna.
*

Nu sciu ce s’o fi mai întâmplat cu 
bietul Dinu. îndată ce s’au pornit ploile 
de tomnă nu s’a mai arătat pe la teatru. 
Cine scie, decă nu s’a dus cu frondele, cu 
ploile, cu întrega podăbă a naturii, ursită 
să moră odată cu adierea iernei.

Veturio.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Maiu n. 1902.

Renta ung. de aur 4%......................120.80
Renta de corone ung. 4% • • • 9 7 90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 120 40 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2n/0. 1^0 50 
Oblig, căii. fer. uDg. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 97.70 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.— 
Impr. ung. cu premii...................  202. —
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 10 
Renta de argint austr......................... 101.70
Renta de hârtie austr......................... 101.60
Renta de aur austr.............................. 120.80
LosurI din I860.................................. 152.75
Acțăi de-ale Băncei austro-ungară . 1 \97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 705.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 683.—
NapoleondorI...................................... 19.07
Mărci imperiale germane . . . .117.33'/2
London vista .............................  . 240.36
Paris vista.......................................95.32’/2
Rente austr. 4"/0 de corone . .. . 99.80
Note italiene.................................. 93 55

Cursul pieței Brașov.
a Din 22 Maiu n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 19.— Vând. 19 04
Argint român. „ 18.40 „ 18.44
Napoleond’orl. „ 19.- „ 19.10
Galbeni „ 11.30 „ 11.40
Ruble R sescl „ 126.- „ 127.—
Mărci germane „ 58.50 n
Lire tureesci , 10.72 „ —.—
Scris, fonc. Albina 5p/0 100.— „ 101.-

Nr. 6573-1902.

PUBLICAȚIUNE.
De-6re ce A. Porr, carele poseda 

în Brașov un institut de mijlo
cire de servicii și plasare de servi
tori, concesiat cu Nr. m. 7060/1897, 
dela finea anului 1898 nu mai use- 
ză de acesta concesiune, de aceea 
în sensul §-ului 49 al art. de lege 
XVII 1884 și pe basa ordinului Mi- 
nisteriului de comerciu dela 29 Ia
nuarie 1902 N’r. 5875/VIII—1902, 
acesta concesiune se declară de șfersă.

înainte însă de a estrada cau
țiunea lui Albert Porr, se provocă 
totl aceea, cari contra antreprinc|e- 
torului de mijlocire, pentru service 
Albert Porr, voesc a-șî validita vie 
un drept de despăgubire sâu pentru 
vre-o pretensiune, se-și înainteze atari 
reclame la acest magistrat or’ă'șănesc 
până la 12 lume 1902, cu atât mai 
vertos, căci după espirarea acestui 
termin, cauțiunea din cestiune se va 
estrada deponentului seu Albert Porr.

Brașov, 6 Maiu 1902.
1-8.(524) Magistratul orășenesc.

Abonamente
Ia.

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

2t

i

Nr. 103-1902.

AVIS.
Țn prăvălia I. Q. EREMIE au SOSÎt 1

X

K

X

>z. 2316-19( 2,
ukvi. ,

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarași kir. jrbirbsâg, mint telekl • ony vi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

bogy Popa Zan fir George vâgrehajtatonak Popa Zamfir Bucur ve.gre- 
hajtâst s^envedb elleni 152 korona 50 filler tbkekOvetelfs es jârulekai 
trânti vbgrehajtâsi iigyeben a brassoi kir. totvânyszek (a fogarași kir. 
jâ'râsbirosâg) teruletân fekvo a gridi 176. sz. tljkvben foglalt Popa Pa 
raschiva szîil. Popa, ozv. Comanifiu Rafira sziil. Oopa, Potecu George 
Nutza Boer Mâria s.<l. Csicsernea, Csicsernea Juon' es Modorcsa Marta
ezl. Popa nevân A'To' Ă t
324, 325 hrsz âgesz ingtl:ra 330 kor. 6929 hrs-’. egâ;sz ingtlra 26 kor.

615 H 11 11 10 11 6944 71 r 1.1
694 n 11 17 06 7) 6955 71 55 75 21 »

1047 11 51 26 n 6967 6968 „ 71 71 31 17

1131 îl 17 30 17 7021,7022 „ 11 11 20 15

1970,1941 n 17 77 26 17 7033 17 ,1 06 1J

2230 17 77 07 n 7064 17 11 17 02 17

2254 17 17 5? 13 17 7350 17 11 77 60 n.

2324/1 17 » P 02 îl 8272 71 *7 42 77

2324/3 n 17 17 02 77 8282 11 17 5’ 15 57

2427 M 71 71 26 71 8552 n 77 17 28
2433, 2434 5) 11 17 10 r 8661 75 n 11 18 15

2442 09 3817 11 17 77 77

2148 77 11 17 01 77 9207/2 D 17 11 03 11

2176 W 71 » 09 77 9200/1 « 17 15 03 17

4 476/2 77 ii r 15 71 9272/1 17 57 r» 03 77

5045 103 QziVA 0977 71 11 17 11 17 57 17

5045/1 17 11 17 02 15 9482 51 57 57 53 77

5045/2 77 71 - 77 09 n 10 56 77 71 39 57

5313 » n 17 24 D 10174, 10297 „ 51 11 29 55

5350, 5351 11 17 17 40 11 10376, 10377,, X’ 77 12 15

5367 1 1) 12 57 10583 11 17 55 18 15

5381/1 77 ’7 71 05 77 10930 77 17 18 77

5389/1 J7 n H 11 51 11124, 11125 „ 17 77 04 H

65 “4 1? 17 51 03 15 11133, 11134; W 51 14 17

6571 11 77 77 02 55 11466 15 55 ț, 04 11

Osszesen . . 1248 k < r

ezennel m egâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeite, 6s bogy a fetinebb
megjdolt ingatkahok az 1902 evi Juni is ho 17-ik napjân delelbtt 9 orakor
Gri dm ihegtartandu nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltăsi âron 
aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10*70-ât 
keșzpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âban jelzett ârfolyammal szâ 
mitutt es az 1881. evi november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymiuisz- 
țeri rendelet 8. § âban kijolftlt bvadekkepes ârtâkpapirban a kikiildott 
kcz^hez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a bâuat- 
pânznek a birosăgnâl eloleges elhelyezesârol kiâllitott 
inervenyt atszoigaltatni.

Fogaras, 1902 evi mârczius bo 19 ik napjân. 
A kir jarâsbirosâg mint tlkbnvvi hatosâg.

(t 3.)

o oicroBi 

■mserțium și reclamei 
sunt a se adresa subscrise

In pu

ricării unui amunciu mai «h 
adaiă s® face scĂiSâmemâ 

tare cresc© cu cât pubficawa 
se face mas rfe sasuiHe-orL 

Admi istr. ^Gazetei Trans'/

Cerașe noise 1 kl. c. 2.—
ffliz re verde (bob) „ „ „—.68
Cararabe (Gulii) 1 ^uc fii 8—12
Fasole verde 1 kl. cor 1.10
Cartofi noi (Bari mari) 1 ki. fii. 40-50
Sparangel Sollo 1 kl c. 1.49—1.60
Paradise roșii 1 kl. c—80—1 10
Castraveți uoi l buc. fii. 30—40
Ceapă mare egiptiană, cea

mai buDă pentru găt’t 1 k. —32
la. 100 kl. deodată cor. 29.—

Tole neesle spel alitiiți se aflii niiitia! în prftțftlia

Agrișe ... 1 litru
Halva Ederne, preparată 

expre pentru export de 
vară cu Vanilie 1 kl. c.

Dtto fără cutie „ „
Dulcețuri de totfelul 1 „ 
Cașcaval gras excel. 1 „ 
Brânză secuescă I-a cal
Emen’haier . . 1
Caș de carpațî . „
Șuncă feartă 4-a . „

— 60

kl.

n

75 

n 
n
n 
n

. 2 60
3.—
2 60
] .36
1.12
2.60
1.60
3.20

I. G. EREMIE
Strnda Iii radier nr. t. (lângă Mutzig). '.vS

3

« Maiest. Sale Ăpost. c, și reg. 
L

stai a, î.
une militare filantropice.
<—>------------

1

LOTERIA acesta 
unică în Austria legal concesionată, 

conține: 1*7.8®$ câștiguri ian basnă gata -----....--.............
—.——---------------- Suma de corone 440.850. |

Câștigul principal 
200^000 CoT<6n^' bani gata;'

Tragerea urmeză irevocabil la 12 Iunie 1902

— Un los costă 4 corone. - ......
LosurI se capelă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. Colectanțl de loterie. Traficl, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

IxfMtri J<r sc trimit Hrasio».

Dela Direcția c. r. a loteriei. |
Secția loteriei de stat. ^3/

________   •--------- -------- - ----------- _Vis

ale lui
VerSiolelle nuamU, decâ llăcnre «ut!» e«»e jiraie«}ufă tttntrea «Ie vd 

operare a Miei A. Moli «l eu stubserSes-ea sa. j
Prin efectul de leci ire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- Ja 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la st.o .1 
rnach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat., congestiunel de sânge, haemorhoidelor și tb 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

ptils-ficațitle se vor urmări pe cale judecăiorescă.

EranaEbrânnitwein și sare a lui
j docă fiecare sticlă este t: rovedută cu marca de scutire și cu C 
i, plumbul lui A. Moli. /

Franzbranntwein-ul și sarea este torte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- rj 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. v 
Prețul unei sticle originale piumbate, Corone 1.1)0. f

t L U •M.UUOteMd’M •

â Veritabila numai

X
Shpun de copii a lui Moll. X

Cel mai fin săoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- 
tivarf-a rațională a peki, cu deosebire pentru 'Opii și adulțl. Prețul linei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie- iare bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca W 
de apărare A. Moli_______________ ______________________________________________ J

TrlîikiJereis prin O1
4'na’macist«ai A. .V5OILIL, Q

c. și r. fnriiisor ai curții imperiale Viena, Tuchlauben 9 o
Comande din provincii se efectuezi țiilnic prin râmbursă poștală.

La depășite se se ceră anumit preparatele provednte cu iscălitura și marca frj 
de apirare a lui J. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jokelius, Victor Roth, Eugen Neustădter M 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. - * MZ

“V” z s_
Preuumerațmnile ia Gazeta Transilvaniei se potil face șireîuo 

ori și când ’tla 1-iaa și 15 a luni..
Domnii abonați se binevoias ă a arăta în deosebi, când voiero 

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

ămu rit și s6 arate și posta ultim..
Admioistraț. „Saz. Trans“.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


