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0 încercare avortată.
(o) Intr’una din cărțile sfintei 

scripturi a testamentului vecbiu, nu
mită „cartea Esterei11, ni-se raporteză 
lucruri din cale afară ciudate.

Regele Ahasvei' a dat un ospăț, 
la care. în (jitia a șeptea, vesel de 
vin fiind, regele a dat poruncă celor 
șepte eunuchi, Mebuman, Bizta, Har- 
bona, Bigta, Abagta, Zeter și Car- 
caș, ca se aducă pe regina Vasti 
înaintea regelui... Der regina Vasti 
nu voi să vină... regele se mâniă 
forte și urgia lui se aprinse în el. 
Din causa acestei neascultări s’a ho- 
tărît, ca regina Vasti se nu mai vină 
înaintea regelui Ahasver și regele să 
dea titlul ei de regină la alta mai 
bună, decât densa.

In locul reginei fu alesă Estera, 
o fată de jidov, care însă după cum 
spune sfânta scriptură „nu-și arătă 
nici poporul seu, nici rudele sale".

Prin intrarea Esterei in gratiile 
regelui s’a schimbat cu desăvîrșire 
politica în imperiul lui Ahasver, care 
„domnia dela Iudia pănă la Etiopia, 
peste o sută doue-cjecl și șepte pro
vincii".

Fiii băștinași ai țării deveniră 
urgisiți și la stăpânire ajunseră ji
dovii prin protecția Esterei, care 
„nu-și arătă nici poporul seu, nici 
rudele sale“ și despre care prin ur
mare nu se sciea, că e evreică.

Cine este curios a cunbsce în- 
trega istorie a Esteriei, să deschidă 
biblia și să o cetăscă, lungă nu e, 
cuprinde abia 10 capitole. In schimb 
însă este forte interesantă și este o 
istorie cu tîlc. —

In prejma tronurilor se aflau 
întotdeuna persbne din „poporul 
ales“, cari însă „nu-șî arătară nici 
poporul, nici rudele" și prin fel de 
tel de intrigi lucrau la promovarea 
intereselor poporului evreesc.

Ajunge să cităm cașul monse
niorului Jean M. Bauer, fiiul unui 
Evreu din Ungaria, care convertin- 
du se la catolicism și făcendu-se 

preot, ajunsese a scote pe meritosul 
Degerry, duhovnicul împărătesei Eu
genia și a-se cocoța pe el însuși în 
acest post, — cu scop de-a fi folo
sitor neamului său, la care s’a re
converts erăși după-ce căcțuse im
periul și nu mai era nimic de câș
tigat.

La congresul din Berlin, faimo
sul ministru al Franci ei, Cremieux 
— carele însă nu-și mai ascundea 
poporul și rudele — prin omul său 
Waddington, nu voia să audă de alte 
discusiuui, necesare de altfel după 
un răsboid, cum a fost cel dela 
1877/78, — el nu sciea, decât de 
un singur lucru, pentru care stăruia 
cu tote forțele sale și pentru care 
punea în mișcare tote puterile oculte 
și publice, acest lucru era acorda
rea de drepturi politice și civile 
Jidovilor din România. Așa cerea 
Cremieux și omenii săi dela Berlin, 
ca, fără enunțarea acestei condițiunî, 
independența României, câștigată cu 
șiroie de sânge, să nu fie recu
noscută.

Machinațiunile din jurul tronu
rilor și din congrese, puse la cale 
de „neamul ales", sunt fără sfîrșit.

Așa cetim în foile din Buda
pesta și Viena, că în ședința comi- 
siunei pentru politica esternă, a de- 
legațiunei ungare, ținută în cjiua de 
12 Maiă în Budapesta, referentul 
Max Falk, a întrebat pe ministrul 
de esterne, că ce are de gând să în
treprindă contra „nedreptății1*, ce s’a 
făcut supușilor austro-ungarî de reli
gion ea jidovescă din România prin 
cunoscuta lege a meseriilor.

La alt loc al cjiarului nostru, 
cetitorii vor vedâ discuțiunea urmată 
în cestiunea acesta. Noi relevăm 
numai un lucru, care de alt-fel este 
destul de cunoscut, însă pote nu 
toți vor fi tras consecințele din el.

Referentul perpetuu al comisiu- 
nei pentru afacerile esterne, de-o 
lungă serie de ani este d-1 Max Falk. 
Er d-1 Max Falit este fiu al rnea
mului ales", care însă, botezându-se 

„nu-și arată nici poporul său nici 
rudele sale", dâr faptele lui au 
fost în tot-deuna de așa fel, încât 
puteai să cunosc! ușor pe urmașul 
Esterei.

Debutul său de Luni din comi- 
siunea delegațiunei l’au dat în sfîrșit 
cu desăvîrșire de gol.

Adevărat, că după elogiile fă
cute de Goluchowski la adresa Ro
mâniei în esposeul său, rolul lui 
Falk a devenit din cale afară difi
cil. De aici se esplică concisiunea și 
brevitatea, cu care a vorbit d-nul 
Falk.

Răspunsul ministrului de esterne, 
publicat în altă parte a cjiarului nos
tru, ne lasă a spera, că a început să 
apară aurora unei epoce, când băr
bații de stat ai marilor puteri nu 
vor mai pune genunchele pe peptul 
statelor mici numai de dragul 
unor jurnaliști seu deputați evrei bo
tezați, ori nebotezați.

Nereușita încercării lui Max Falk 
de a stbree intervenția guvernului 
comun de esterne austro-ungar în 
favorul Jidovilor din România, ar 
trebui să fie un avertisment pentru 
agenții jidovismului.

Ad audiendum verbum. „Mon- 
tagsrevue“ din Viena e informat, că archi- 
episcopul Stadler din Serajevo va fi che
mat ad audiendum verbum regium pentru 
atitudinea lui în afacerea institutului San- 
Girolamo.

„Kreuzzeitung" despre România, 
țfiarul „Kreuzzeitung“ vorbind de declara- 
țiunile făcute de contele Goluchowski în 
diua de 7 Maiu, în delegațiunea austriacă, 
relativ la România, spune că România a 
fost întotdeuna un stat ocrotitor al liniș- 
tei și al păcei, în mijlocul focarului de 
agitațiuni din Europa, și chiar în timpuri 
forte turburi, cu tote că România este în- 
cunjurată de vecini turburători. Europa 
scie acest lucru, er marile puteri sciu se 
aprecieze conduita României pentru viitor.

Din delegațiunea ungară.
Delegațiunea ungară șT-a început ac

tivitatea alaltăerl. Comisiunea pentru es
terne a desbătut budgetul ministeriului de 
esterne pe 1903.

Raportorul Max Falk a adresat mi
nistrului de esterne două întrebări: una 
privitore la legea meseriașilor din Româ
nia. După dumnealui, hahamul hahamilor, 
legea ar „despoia pe străini de dreptul de-a 
esercita meserii în România". Cei cari cu
nosc raporturile din România, continuă 
Falk, afirmă, că „legea lovesce mai ales 
pe cetățenii ungari și austriac! de religiu- 
nea mosaică, cari trăesc în România". 
Rdgă pe ministrul de esterne, se se de
clare, decă consideră de basată învinuirea 
acesta, și decă da, în ce mod s’ar pute 
face sfîrșit acestei nedreptățirî?

Ministrul de esterne Goluchowski 
răspunde imediat: Legea meseriilor din 
România nu este, decât o imitație a legi
lor similare esistente în Austria și Un
garia. Ea nu se întinde asupra supușilor 
statelor streine, pe cari îi scutesc conven
țiile comerciale. Privitor la lsraeliții, cari 
trăesc în România, trebue se declare, că 
starea lor acolo e forte caracteristică; ei 
în cea mai mare parte stau sub scutul 
uneia său alteia dintre marile puteri, cei 
mai mulțl însă sub scutul Austro-Ungariei. 
Ei s’au adresat acestor puteri protecto’re, 
deși trăiau în România, de câte-ori aveau 
vre-o plângere. Nu și-au împlinit însă 
datorințele față cu patria lor, și mai 
ales obligamentele militare. La 1888 
Austro-Ungaria a făcut schimbări în ra
porturile acestea și pe acești protejați ai 
ei, i-a liberat din legăturile protectore. Ro
mânia însă nu i-a primit ca cetățeni 
ai săi, așa că nici nu se pote hotărî, la 
care stat aparțin acești individ?. Austro- 
Ungaria n’are absolut nici un drept 
de a-se amesteca în afacerea acesta. 
Noi, dise ministrul, trebue să ne restrîn- 
gem la apărarea contra urmărilor neplă
cute, ce pot se urmeze pe urma legei me
seriilor, întru cât massele de individ! fără 
lucru ar emigra din România la noi.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS.".
mu   imn...............  ii ii mi 11 in  .............. . ........................................................... ..

Dela teatrul național din BucurescI.
București, Aprilie 1902.

Nu e nici dare de semă și nici cri
tică amănunțită ceea-ce voesc să fac în 
acest foileton, ci numai o simplă aducere 
aminte despre stagiunea teatrală terminată. 
Nu mă voiu amesteca în cestiunea jocu
lui actorilor, nu voiu lăuda și nici nu voiu 
condamna repertoriul din acestă stagiune. 
Nu mă voiu introduce nici în umbra culi
selor, de temă se nu mă înec de praf, ci 
voiu stabili numai aceea ce e, seu mai 
bine aceea ce a fost, începând dela Oc- 
tomvrie și pănă la sfîrșitul lui Aprilie.

Stagiunea 1901/902 s’a deschis cu 
„Iulius Gesar", tragedia lui Shakespeare 
și s’a terminat cu „Călătoria Luzetei", seu 
„Lizetei" cum s’au învrednicit s’o boteze 
Românii dela teatrul nostru.

Un cunoscător de teatru ar pute să 
vadă din acest început și sfârșit, progresul 
enorm, pe care l’a făcut naționalul nostru 

teatru în anul acesta. Nu mi-s’a dat se 
văd o mai mare dezicere între numele pe 
care ’1 portă acestă instituție culturală și 
între modul așa de puțin românesc, cum 
se lucreză pentru prosperarea artei dra
matice naționale. Și cum vreți să fie alt
fel? Mulțumită influențelor politice, la 
cârma instituției vin întot-deuna nisce o- 
meni, cart numai artă nu viseză, cari se 
îndeletnicesc cu alte afaceri sociale și în 
mijlocul zăpăcelei, care domnesce de obi- 
ceiu la conducerea acestei instituțimiT, ei 
în loc s’aducă o rază de lumină sănătăsă, 
zăpăcesc și mai mult lucrurile, încât ajung 
de nu mai sciu ce se facă. Nu mă miră 
de loc faptul, că nu pot, după o condu
cere de câte-va luni, s’aducă vre-o îmbu
nătățire mersului acestei instituții, der 
mă miră mult, de ce omenii aceștia pri
mesc însărcinarea atât de anevoiosă de 
a fi conducători ai teatrului, când sunt 
ocupați tdtă diua cu alte afaceri, cari 
numai la teatru nu-i lasă se se gân- 
descă. E ciudat, der așa e... și bieții cri
tici teatrali, cari și-au tocit destul con- 
deele, ajung să dea din umeri tăcuți, căci 

de ce-ar mai ridica glasul, când sciut este, 
că are se-1 înghiță pustiul.

Iți vine une-ori să rîclî cu hohot ve- 
dend ușurința și neseriositatea cu care se 
lucreză aci de cătră cei de sus puși. Tea
trul a ajuns un magazin de contradicții; 
ce să dice astădi, mâne se dezice, comi
tetul aduce sentințe, ca se aibă ce nimici 
mâne, un actor, care nu-și face datoria e 
dat afară, ca să fie primit peste câte-va 
dile, ordinile de eri, adi nu mai însemnă 
nimic și regulamentul stabilit adi, mâne 
n’are să mai aibă nici o valore. De nimic 
nu poți să fii sigur aci, de nimic nu tre
bue se te miri, der la tote trebue să te 
aștepți. Comitetul dimpreună cu corpul 
de acțiune al teatrului semănă cu o adu
nare de copii naivi, cari încep un joc ore- 
care. Iși aleg un cap, ca la un moment 
dat să-l restorne, ca să pue pe un altul, 
pe care ’1 urgisiseră pănă acum. Pe 
cutare nu-1 lasă se se joce, fiind-că Ie 
pare, că nu e bun de nimic, și mai târdiu 
îl primesc, părându-li-se cel mai bun din
tre toți, ba se întâmplă de-1 aleg și de 
căpitan. Ei ce vreți? Se lucreză după im

presia momentului; ce e bun acum, peste 
două momente nu mai însemnă nimic, ca 
se valoreze apoi peste cinci momente.

Der să le lăsăm acestor cestiuni pă
catele lor și să revenim la ce trebue se 
spunem.

S’a început stagiunea cu „Iulius Cae
sar; un început frumos, deși cam puțin 
național. Lumea era mulțumită, reputația 
teatrului era la un nivel satisfăcător. Mai 
târdiu însă nu numai că n’a rămas la 
același nivel, drr a început să se cobore, 
pierdendu-se într’o puzderie de piese, cari 
n’aveau nici în clin, nici în mânecă cu 
chiemarea teatrului național, trupa de co
medie ne mai făcea din când în când să 
uităm povîrnișul. pe care a apucat mersul 
teatrului. După trei luni era așteptată 
d-șora Bârsescu. Aprope în tot-deuna la 
representațiile d-sale, sala era plină de 
lume și spre bucuria multora teatrul în
cepea să se ridice. Ce credeți, că s’a în
tâmplat? S’a lăsat drum liber d-șorei Bâr
sescu se-și ducă la sfîrșit frumosul înce
put?... Ași! vorbă să fie! Printre repre
sentațiile d-sale au început, se se vîre
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In afară de cestiunea acesta, s’a mai 
discutat despre tripla alianță și despre 
pactul vamal austro-ungar.

Studenții Români și congresul din 
Budapesta.

— 13 Maiu 1902.
Domnule Redactor!

Sub impresiunea celor ce se rapor- 
tăză dela Budapesta în legătură cu proxi
mul congres internațional studențesc, că 
anume în timpul din urmă să fac rigoro- 
sanților întrebări, decă nu iau parte la 
vre-o mișcare rotnânescă — a-șl dori să 
adresez tinerilor noștri câte-va cuvinte 
sincere și binevoitore, și vă rog, d-le Re
dactor, să bine-voiți a-ml acorda spre 
acest scop ospitalitatea prețuitului d-vos- 
tră diar.

Nu va fi de astă-dată întâiul cas, 
când tinerimea nostră va sta într’un foc 1 
ce i-se descarcă din partea stăpânitorilor 
noștri. Decă ar fi să judecăm după celea 
din trecut, nu ar trebui să fim îngrijați 
și am pute cu drept cuvânt să sperăm, 
că și de asță-dată tinerii noștri se vor 
purta cu demnitate, și departe de a re
nega principiile și convingerile națiunei 
lor, cari trebuesc se fie și ale lor, decă 
sunt fiii demni ai părinților lor; departe 
de a face o atare rușine — se vor afirma 
în mod înălțător și vor causa bucurie și 
mângâiere întregului neam.

Der presiunea acesta care — fie dis 
în parantesă — arată un grad de cultură 
blamator pentru nisce profesori, cari vor 
a fi representanțî ai sciinței, — pdte se 
devină și mai nesuferită. Și în cașuri de 
acestea nu e destul a face deduceri dela 
celea din trecut; ci, cred eu, e bine sete 
gândescl, că nimic nu e imposibil și ast
fel de-odată putem avea surprisa neplă
cută, că între tinerii noștri încă s’a aflat 
unul ori altul slab de înger.

In deosebi acelora, cari sunt gata a 
șovăi, ași dori se le spun ' un cuvânt și 
ași dori să fie primit cu atâta inimă, cu 
câtă bunăvoință li-se spune.

Părinții își trimit copiii la șcălă ca 
să învețe. Fără îndoielă. Și bucuria părin
ților, când văd progresul fiilor lor este de 
bună semă una dintre celea mai curate 
și mai profunde dintre tote bucuriile, cari 
pot să fie resimțite de o inimă de om. De 
altă parte însă, care părinte și bun Român 
nu ar simți ca o săgetă în inima sa, când 
de-odată cu soirea despre un esamen fă
cut cu succes de fiul său, ar audi, că ace
lași fiu al seu într’un moment de slăbi
ciune s’a purtat laș și la o încruntare a 
unui profesor i-a înghețat sângele în vine 
și a gângăvit o tradare, o desavuare a 
idealurilor pentru cari tatăl seu a luptat 
pdte o vieță? — Eu unul cred, că pentru 
un atare fiu ași fi gata a închide ușa ca
sei mele. Ori primind — să dicem dela 

piese primite din hatîr, din considerații, și 
tot ceeea-ce începu să clădescă d-șora 
Bârsescu, se dărîma. Celebra nostră tra
gediană, angajată pentru cele trei luni 
din urmă ale stagiunei, era silită să stea 
acasă, pe când la teatru se jucau piese, 
cari nu die, că nu-și au valorea lor, der 
nu s’ar fi putut de loc compara cu crea
țiile pe cari ni le-ar fi dat tragediana, 
dec’ ar fi fost lăsată să lucreze. Și așa... 
nivelul teatrului scădli erăși și scădii mult, 
încât cei dela cârmă ajunseră la dispe
rare. 1

Atunci începu să sejoce „călătoria Li- 
zetei", credând se scdță bugetul din ruină. 
A reușit?... da, a reușit în cât-va, der ome
nii de suflet, adevărații iubitori de artă 
îi’au fost de loc mulțumiți cu reușita asta. 
Călătoria Lizetei e o piesă de mare spec
tacol, o piesă în care actorii se dădeau 
peste cap, făceau clovnerii potrivite pen
tru bâlciu și nici decum pentru o scenă, 
care are cu totul o altă menire, decât 
aceea de a representa spectacole de circ. 
Cam acesta este mersul teatrului, începând 
dela Octomvrie și până la sfîrșitul lui 

Pesta — o atare scire, ași telegrafa în
frânt de durere și rușine. „Fiule, îți trimit 
„câte-va parale, du-te unde-va, der nu 
„veni oât-va timp acasă. Presimțesc, că 
„privirile ce toți, cari te cunosc, ar în
drepta asupra ta, m’ar duce cu <jile în 
„mormânt. Gândesce-te, ce ai făcut. Caută 
„și te rehabiliteză și adă mângâiere pă
rintelui teu întristat".

Timpul cel mai apropiat va fi, pdte, 
pentru tinerimea nostră de-o așa grea în
cercare, cum nu a mai fost de mult.

Acum și tot-deuna însă, tinerii noș
tri trebue să scie, că un Român, care aș
teptă la o școlă ungurescă o notă din 
grație, nu este numai un trândav, ci și un 
poltron, care pentru un esamen va fi gata 
a-1 vinde pe tată-său. Er de altă parte 
acei tineri, cari nu au capabilitatea . și 
energia de a învăța la școla ungurescă 
atâta, ca să pdtă sta cu fruntea înălțată 
în fața tuturor șicanelor, nici în vieța pu
blică a statului nu va fi în stare a face 
față situațiunei deosebit de grele, ce îl 
așteptă și ca atare unul ca acesta nu 
este și nu va fi de nici un folos pentru 
națiunea sa.

Deci, iubiți tineri, faceți-vă datoria 
în tote privințele.

Acestea am dorit să le spun, după 
cari vă rog, d-le Redactor, primiți asigu
rarea distinsei mele stime.

Senior.

Comitatul Pojun și legea 
naționalităților.

5 y

In 12 Maiu s’a ținut adunarea de 
primăvară a comitatului Pojun. La ordi
nea dilei s’a pus cunoscuta propunere a 
„cetățenilor" din Nagyszombat, ca comi
tatul să ia posiție în contra „panslavis
mului", care ar fi cucerit Ungaria-de-nord, 
împiedecând maghiarisarea. Partidul libe
ral din comit. Pojunului a ținut Duminecă 
o conferență, în care s’a primit cu unani
mitate propunerea. Conferență a votat 
mulțumită deputatului Bartal Aurel, pen- 
tru-că șl-a ridicat vocea în dietă în con
tra agitațiunei „panslaviste".

In adunarea comitatului dela 12 
Maiti comitetul permanent a propus, ca 
legea, naționalităților se se modifice con
form pretensiunilor politice naționale ma
ghiare, și în scopul acesta se se adreseze 
dietei o petiție, er comitatele să fie in
vitate a-se alătura și ele la mișcarea 
acesta.

Propunerea a fost primită unanim cu 
mare însuflețire.

Motivarea propunerei a făcut’o ad
vocatul Borovanszky. El și-ă propus să 
vorbescă despre „panslavism", care forte 
ușor pdte să devină o „plagă națională", 
dăcă Maghiarii nu vor aplica remedii la 
timp contra lui. Uneltirile „panslaviștilor" 
se opun ideii fundamentale a legei dela 
1868, idee patriotică, ce vră să servescă

Aprilie. Judece acum cetitorul, ce pro
gres enorm a făcut teatrul în stagiunea 
acăsta.

Nu pot se încheiu și să nu amintesc 
două evenimente, ce au avut loc în cur
sul acestei stagiuni; unul vesel și celălalt 
trist.

Cel vesel e jubileul de 25 ani de 
scenă al priceputului actor și profesor 
dela conservatorul de declamație C. I. 
Nottara, când a apărut în rolul lui „Narcis" 
din piesa germană cu același nume.

Al doilea e mortea prematură a mult 
gustatului actor de comedie Vasile Has- 
naș. Acesta și-a început cariera la lași, 
apoi a jucat pe scena teatrului național 
din Craiova, de unde a venit la Bucurescî 
devenind în curând copilul răsfățat al pu
blicului. Caracteristic avea un graiu dulce 
românesc cu o ușoră nuanță moldovenă, 
o naturalețe în joc cum rar se pote vede 
la actorii noștri și pe lângă aceste cali
tăți mai era de o simpatie rară, care te 
fermeca dela prima vedere. 

politica națională maghiară. Aplicarea prac
tică a legei și singuraticele ei disposițiunl 
însă, stau în calea construirii statului ma
ghiar unitar. Ea trebue modificată, ștersă 
decă e necesar. Apostolii Slovacilor alt
ceva propoveduesc în dietă, și alt-ceva 
acasă la ei. Deputății slovaci din dietă au 
ținut vorbiri, cari au făcut să li-se urce 
Maghiarilor sângele la cap. „Panslaviștii" 
lucreză cu bani streini. De aceea e de pă
rere, ca legea naționalităților, care favori- 
seză agitațiunea naționalistă, se se modi
fice în mod riguros.

Deputatul Bartal a luat și el cuvân
tul și a spus, că Veselowszky, Kollar și 
Rupidk au ținut în dietă vorbiri ațîțătore, 
în loc să-și fi desmântat conaționalii dela 
emigrare. Hodosi Imre și ministrul Wlas- 
sics au interpretat în vorbirile lor legea 
naționalităților, spiritul ei, care se opune 
literei. O lege a cărei literă lasă a-se pre
supune alt-ceva, decât ceea-ce pretinde 
spiritul ei, nu mai pote remâne in vigore. 
Trebue însă se mergem mult mai departe, 
decă vrem o cură radicală, și la acțiunea 
comitatului Pojun trebue să se alăture 
întrega societate patriotică maghiară, na
țiunea întregă.

In urma acestor vorbiri viceșpanul 
Klempa a enunțat primirea propunerei 
comitetului permanent cu unanimitate.

La adunare n’a participat nici un 
Slovac.

Ast-fel s’a decapitat la Pojun legea 
naționalităților.

Congregația comitat. Caraș-Ssverin.
Alaltăerl s’a ținut în Lugoș congre

gația de primăvară a comitatului Garaș- 
Severin. Membrii români s’au presentat în 
număr frumos. Din cestiunile la ordinea 
dilei remarcăm următdrele:

D-l C. Brediceanu interpeleză în ces
tiunea comunicatelor false și mincindse, 
cari se fac prin biroul de corespondență 
(M. T. I.) în foile din Budapesta. Așa, în 
comunicatul despre congregațiunea trecută 
se susține, că d-l Brediceanu a ținut o 
vorbire plină de agitațiune contra statului, 
contra națiunei maghiare ș. a. Acest co
municat e fals și mincinos. întrebă pe 
vice-șpan, ce are de gând să întreprindă, 
ca pe viitor se fim scutiți de asemenea 
falsificări și denunțări.

Viceșpanul Fialka recunosce, că con
sternarea vorbitorului e îndreptățită, dăr 
el nu are infiuință asupra jurnalelor din 
Budapesta. Nu pdte face alta, de cât a 
condamna și din parte-i comunicatele ne- 
adeverate.

Interpelatorul se declară mulțumit 
cu răspunsul.

Se fac mai multe interpelări și apoi 
întrându-se în ordinea de <ji, urmeză des- 
baterea asupra raportului viceșpanului. In 
cursul desbaterei se suleveză și cestiunea 
școlelor. Inspectorul școlar Dr. Săndor de
clară, că critica nefavorabilă asupra școle- 
lor se referă numai la scotele gr. or. române, 
unde la esamene nu se pune pond pe 
limba maghiară.

Dr. Popovici arată cum în comi
tatul Caraș-Severin s’a încetățenit de un 
timp duhul reu al șovinismului. Face pa
ralelă între vremile vechi și cele de astâțlî, 
respinge indignat tdte insinuările inspec
torului școlar, care, împins de guvern, face 
rele servicii țărei și binelui public. Propune 
o comisiune de 10, ca se compare resul- 
tatul învățământului în diferitele școle."

C. Brediceanu arată, că scopul re- 
monstrărei Românilor în contra raportului 
inspectorului școlar nu e altul, decât a 
împiedeca, ca d-l inspector școlar și aju
torii lui să „paradeze" cu „flloscule șovi- 
niste" și cu lozince pseudo-patriotice. Aici 
nu e parlamentul unguresc, de unde ne-ați 
scos — în care sub devise șoviniste s’au 
creat legile citate de d-l inspector și pe cari 
se face ridiculos a ni-le esplica nouă, ca 
și când ar fi alcătuite cu scop de a ne 
ferici și cultiva poporul, pe când tendința 
adevărată a fost a ne preface în Unguri. 
Paradărl în scopul maghiarisării nu suferim 
și trebue să piară din raporturi seriose. Nu 
ne subtragem dela descoperirea ori și 

cărui defect și nu trăgnim dela ori și ce 
jertfe pentru sanare.

Al. Patyânszky află de justificată indig- 
națiunea Românilor și spune, că Maghiarii 
trebue să ieeactcu satisfacție, când pro- 
testăză atât de sincer contra insinuării de 
„nepatriotism". E just că se apără și tre
bue să ne bucurăm de acesta.

V. î’oim'czreflecteză d-lui Patyânszky, 
că Românii nu se apără, ci protesteză con
tra insinuării nedrepte.

Dr. G. Dobrin declară, că noi Ro
mânii n’avem motiv a ne apăra aci pa
triotismul, căci noi totdeuna am fost pe 
deplin consciențl de datorințele și faptele 
ndstre. Respinge însă cu indignațiune insi
nuările d-lui inspector școlar, care nu este 
competent a ne cualifica în patrioți și 
nepatrioți.

Terminându-se desbaterea, se ia în 
considerare raportul viceșpanului.

Suspendarea imunității deputatului 
Lutz Korodi.

S’a inaugurat în timpul din urmă era 
proceselor de pressă contra diariștilor ger
mani din patrie.

Dieta ungară, în ședința dela 10 Maid, 
ocupându-se de suspendarea imunității 
mai multor deputați, reclamați de orga
nele justiției pentru diferite delicte, a sus
pendat și imunitatea deputatului brașo
vean, d-l Lutz Korodi, dat în judecată 
pentru delict de pressă.

Eta partea desbaterii referitore la d-l 
Korodi:

Kabos Ferencz, raportor: Onorată Ca
meră! Pe timpul, când camera deputaților 
legiferase în cestiunea numelor de locali
tăți, diarele diferitelor naționalități, în le
gătură cu disposițiile guvernului relative 
la esecutarea acestei legi, au îndreptat 
agresiuni violente contra națiunei ma
ghiare și contra aspirațiunilor națiunei ma
ghiare. In agresiunile acestea locul de 
frunte îl ocupa „Kronstâdter Zeilung" din 
Brașov, care în numărul său dela 26 Sep
temvrie 1900 publică un articol întitulat: 
„Magyaren und Romănen", conținând în 
parte o reproducere din „Tribuna", în 
parte un comunicat prelucrat și aplaudat.

După cum spune articolul, Maghiarii 
îi brutaliseză și tiranisăză pe Români așa, 
că s’a umplut păharul amar, încât a sosit 
timpul, ea Românii să-șî ia satisfacție dela 
Maghiari pentru insultele și suferințele în
durate. Amenință, că Românii au cose ru
ginite și securi; apoi mai sunt în pădure 
stejari înalț! și alte arme, pe cari brațul 
vînjos al Românului scie bine să le în- 
vîrtescă. Er în partea aprobătore ă arti
colului scrie, că nu trebue să se tolereze 
mai departe, ca Românii și Sașii să fie 
puși la imposite duble, pentru-ca se se 
pdtă înființa institute maghiarisătdre și să 
se asuprescă o națiune, care șî-a căștigat 
mari merite în desvoltarea culturală a na
țiunei maghiare și a rămas credincidsă di
nastiei și în momentele, când rassa ma
ghiară dela putere devenise infidelă.

.Mai departe același diar în numărul 
său dela 26 Sept. 1900, reproduce din 
„Munchener Neueste Nachrichten" un ar
ticol insultător pentru națiunea maghiară 
și totodată repetă articolul scris în nu
mărul 19, și pe care îl reproduse în parte 
din „Tribuna".

Același diar, în numărul său dela 10 
Noemvrie 1901 combate cu sarcasm aspi- 
rațiunile națiunei maghiare din incidentul 
unui proiect al orașului Pojun, relativ la 
introducerea lirabei maghiare ca limbă ofi
cială a orașului.

Oomisiunea de imunitate având con
vingerea, că asemenea espresiuni lovesc 
în §. 172 al. II din c. p. propune, ca se se 
suspendeze dreptul de imunitate a d-lui 
Lutz Korodi, în afacerea acesta.

Președintele : Camera primesce pro
punerea comisiunii de imunitate și în afa
cerea acesta suspeudeză dreptul de imu
nitate a d-lui Lutz Korodi.



Nr. 96.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

SOIRILE D1LE1.
— 1 14) Maiîi.

Audiență ia monarchul. Alaltăerl 
au fost, primiți în audiență de Majestatea 
Sa monarchul în palatul din Buda epis
copii români uniți Michail Pavel dela 
Oradea și I. Szabo dela Gherla.

■f Iosif Maxim, profesor la școla 
reală română din Brașov, a încetat din 
viâță adi dimineță la drele patru. Repau- 
satul a servit cu zel și consciențiositate 
peste trei-(Jeci și unu de ani la școlele 
nostre, și lasă în urmă-i regrete unanime. 
Maxim era în etate de 55 ani. — Adre
săm întristatei familii sincerile nostre con- 
dolențe.

Statua lui I. C. Brătianu va fi 
una din cele mai frumdse statue din Bu- 
curesci, atât prin arta cu care a fost lu
crată, cât și prin mărimea ei colosală. 

; Statua are o înălțime de 14 metri. Lângă 
statuă stă o femeie, care simboliseză Ro
mânia. Ea ține în mână un drapel. Ceva 
mai sus se vede un dorobanț, căruia I.
O. Brătianu îi arată cu mâna drapelul din 
mâna „României11. Piedestalul de jur îm
prejur e ornat cu bas-reliefuri, er în cele 
patru colțuri figurâză alte patru statuete, 
simbolisând virtuțile. Acestă statuă e 
opera sculptorului Dubois din Paris.

Nou advocat român. D-l Dr. Nico- 
lae Ionescu a făcut în 10 Maiu n. în Ter- 
gul-Mureșului cu bun succes censura de 
advocat. După cum aflăm, d-l Ionescu se 
va stabili în Caransebeș.

„Violarea drapelului unguresc11. 
Diarul maghiar din localitate aduce soi
rea, că în diua de 12 Maiti când elevii 
școlelor săsesc! au eșit în „Stejeriș" la 
maialul lor obicinuit s’a săvârșit o vio
lare a drapelului unguresc. Violarea se 
dice, că s’ar fi comis de cătră elevul se
cundar Fried. Schuller, care la întorcere 
•sosind cu drapelul la podul de sub tur
nul negru, Far fi muiat mai de multe-orî 
în părăul murdar, ce curge pe dupăziduri, 
și Far fi trântit de pământ și de zid. Mar
torii acestei scene, Schaller Ferencz, Ko
vacs Kăroly și Danes Ferencz au alergat 
repede la redactorul Kocsis Bela, dela „B. 
L.u, care la rândul seu a alergat la căpi
tanul poliției, denunțând cașul și cerând 
anchetă severă.

Cartea cu jurați din CI ușiîși va 
începe sesiunea de Maiu în 20 1. c. Pen
tru dina I este fixat un proces de calom
nie contra lui Vasile Indre, er la 24 Mai 
procesul de insultă prin pressă contra lui 
Pompilie Dan.

Cu ocasia solemnități sfințirei 
drapelelor, în dina de 10 Maifl și împăr
țirea lor, drapelele vor fi luate dela arse
nalul armatei, unde sunt în păstrare, de 
-cătră o companie, care le va conduce cu 
tote onorurile militare pănă la rotunda 
■dela intersecția bulevardului Colțea cu 
strada Romană, unde se va face sfințirea 
lor. După sfințire, care se va face de I.
P. S. S. Mitropolitul primat, M. S. Regele 
va împărți drapelele personal fie-cărui șef 
-de corp, care este ținut se pronunțe un 
forte scurt discurs prin care promite M. 
■S. Regelui, că va sci să păzeseă cu pre
țul vieței drapelul, ce i-se încredințeză și 
■să mulțumescă în același timp M. Sale 
pentru cinstea ce-i face de a-i încredința 
drapelul. M, S. Regele va bate câte o 
mică țintă de aur în fie-care drapel, îna
inte de a-1 preda șefilor de corp.

Comers în amintirea ini Lenau In 
dina de 3 Maiu, studenții germani din 
țările coronei ungare, înscriși la universi
tatea din Viena au dat un comers festiv 
din incidentul aniversării a 100-a a nas- 
cerei poetului Lenau, care se scie, că a 
vădut lumina în comuna Csatăd. La acest 
-comers, care s’a ținut la „Ronacher", au 
jparticipat peste 400 de ospeți, profesori 
‘universitari și representanți ai tuturor so
cietăților studențesc! naționaliste. Stu
denții de naționalitate germani, originari 
din Ungaria de sud, au fost viu felicita >-■_ 

de cătră profesori și de cătră colegii lor, 
pentru redeșteptarea sentimentului națio
nal, care scurt timp înainte se credea a fi 
cu desăvîrșire atrofiat la Șvabii din Bă
nat. Studenții au luat hotărîrea de a ri
dica lui Lenau un monument, pe care 
să pună inscripția:

„Nicolae Leniu, poet german, care își iu- 
bia din tdtă inima patria ungară și a premărit’o 
în limba, pe care a învgțat’o dela mamă-sa“.

Morte subită. In cafeneaua hotelu
lui orășenesc din Șimleul-Silvaniel a mu
rit subit în diua de 12 Maiu baronul Ke- 
meny Bela, care venise acolo la o întru
nire a proprietarilor, convocată de baronul 
Banffy Dezso.

Asasinul lui Sipiagin osîndit la 
morte. Din Petersburg se telegrafeză, că 
Baltasen), asasinul fostului ministru Sipi
agin, a fost osîndit la morte prin strangu
lare. Sentința trebue s’o confirme și Ța
rul. La pertractarea procesului, Baltasew 
s’a purtat liniștit. Când președintele l’a 
întrebat, dâcă are complici, el a răspuns: 
„Da, am avut un complice, și acesta este 
guvernul rusesc“.

„Emke“. Comitetul societății culturale 
maghiare ardelene și-a ținut ședința ordi
nară în Clușiu în diua de 13 Maiu sub 
președința contelui Beldi Akos. Președin
tele raporteză, că Bodoki Ferenczy Lâszlo 
privatier, repausat în Budapesta a lăsat 
societății 16,000 corone. Mișcarea casei a 
fost în luna trecută de 17,090 cor. 50 b. 
(16,265 cor. 75 b. incassări în numerar). 
Averea totală la sfîrșitul lui Aprilie era : 
2,776,731 cor. 28 b.

Un nou tun electric. Diarul „Vos- 
siche Zeitungu anunță că profesorul de 
fisică Pilkeland, din Cristiana, a făcut la 
Berlin într’un cerc restrîns de technicî, 
experiențe cu un nou tun electro-magne- 
tic, inventat de densul. Aceste esperiențe 
au reușit de minune. Mai multe fabrici 
mari ar fi dat inventatorului oferte avan- 
tagiose, pe cari el le-a presintat unei so
cietăți, care s’a format la Cristiania pen
tru uțilisarea nouei descoperiri. Noul tun, 
care ar întrece cu mult pe tote celea 
din actualele sisteme, după technicii nor
vegieni ar provoca o adevărată revoluție 
în artileria modernă.

Escursioniști omorîți. Săptămâna 
trecută doi tineri din T. Severin, Vas. 
Drogariu și Nic. Dulescu, au făcut o es- 
cursiune cu bicicletele pănă la Orșova. 
Nisce păstori le-au eșit în drum și i-au 
bătut pănă i-au omorît, erdupă aceia i-au 
jefuit.

Insula Martinique.
Descoperită definitiv în 1502 de 

Christofor Columb, în a patra sa călătorie 
spre Indiile vestice, insula Martinique intră 
în posesiunea Franciei aprope un secol și 
jumătate mai târdiu, 1635.

Ocupând prin întinderea ei al doilea 
rang în grupul Antilelor mici, Martinique 
făcu progrese uriașe și adi ajunsese să 
aibă o densitate de 192 locuitori pe kilo
metrul pătrat, ceea-ce e considerabil. Po- 
pulațiunea ei totală e de 175,000 de su
flete, marea majoritate negri și mulatri, o 
infimă parte albi, coloniști.

Solul insulei e străbătut de un lanț 
de munți vulcanici, dintre cari cel mai 
înalt e Mont-Pelăe, care a înghițit sub 
lava sa mândrul Saint-Pierre.

Acesta din urmă, situat pe cdsta ves
tică a insulei, pe marginele unui sîn al 
mărei, devenise centrul comerciului între- 
gei Martinique. Di și nopte era o mișcare 
continuă în radă: numerose vapore ple
cau și sosiau.

Acesta și esplică de ce în momen
tul catastrofei 20 de vase au cădut 
pradă bolovanilor incandescenți ai vul
canului.

Localitate importantă și prin activi
tatea sa comercială și prin cifra popula- 
țiunei sale, Saint-Pierre, așcdat la pdlele 
monstrului Mont-Pelee, avea o mulțime 
de edificii publice, între cari și reședința 
episcopului de Martinique, un palat de jus

tiție, un spital militar, un splendid ospel 
comunal. In afară de acestea avea nu
mărase stabilimente industriale și co
merciale.

*
Cu totă grozăvia ei, catastrofa din 

Martinique nu este cea mai mare, care s’a 
produs. In anul 71 al erei ndstre, orașele 
romane Pompeji. Herculanum și Stabiac 
au fost nimicite de-o erupțiune a Vesu- 
viului. Atunci a perit și vestitul naturalist 
roman Pliniu-cel-tînăr, care voia să stu
dieze mai de aprope fenomenul. Der cea 
mai mare catastrofă de acest fel, care s’a 
produs de două mii de ani încoce, a fost 
acea din 1883 în luna August, pe insula 
Krakatoa în canalul Sundei din oceanul 
Pacific. In urma unei erupțiunl teribile 
a vulcanului Pik Perbuatan, întrega in
sulă Krakatoa a dispărut în mare. Acestă 
prăbușire a produs ridicarea unui val de 
apă atât de imens, încât țărmurile Javei 
și ale Sumatrei au fost devastate în mod 
îngrozitor. In orașele Batavia, Banham și 
Tamerang au perit atunci peste 70,000 de 
dmeni.

Pare, că revoluțiunile terestre din 
regiunea Antilelor nu se vor mărgini la 
desastrul, care s’a produs pe insula Marti- 
nica. Scirile din urmă ne vestesc, că o 
altă erupțiune vulcanică a început pe in
sula St. Vincent, carea parține Angliei. Și 
acolo lava în ebulițiune se revarsă asu
pra câmpiilor și satelor, făcând victime 
omenesc!.

0 scrisore din Africa-de-Sud.
Iosif Far a, din Viena, care fusese 

câtva timp chelner la „Gesellschafthaus" 
ăinStbiiu, a scris la societatea de bicicliști, 
care portă numele „Die Falken“ din Sibiiu 
o scrisdre, din care reproducem următorele 
după „S. D. T.u:

„Eu am plecat cu 20 omeni, AustriacI 
și Sârbi, din Belgrad la Fiume. Acolo ne
am tocmit pe un vapor pentru America. Insă 
vaporul ducea lemne de construcție la 
Durban. Eu fui angajat ca ajutor la bu
cătărie, ceilalți ca fochiștiși matrozi. Aveam 
de gând ca în Oapstadt seu Durban, în 
timpul descărcării, să fugim în interiorul 
țării, spre a căuta un lagăr de al Burilor, 
ca să le fim de ajutor contra Englesilor. 
Din păcate, planul nostru nu s’a rea- 
lisat.

„In Durban am putut scăpa, ce e drept, 
în noptea de 10 Aprilie destul de ușor și 
ocolind orașul am eșit în liber. Am greșit 
drumul în munții din Transvaal. A doua 
di am eșit pe șoseua, ce duce la Kimberley 
și aici a dat peste noi o patrulă călare 
de 30 omeni, cari ne transportă la Oapstadt, 
unde ne-a predat ca prisonieri autorității 
militare. Peste câteva dile vom fi duși 
cu un vapor de răsboitî englez ori la 
Madeira, ori la Malta, împreună, cu un tran
sport de soldați bolnavi. Acolo vom fi 
predați consulului austriac, care de sigur 
ne va preda unui vapor al Lloydului aus
triac, care plecă în Europa, Triest seu 
Fiume.

„Nu-mi credeți cât de rău îmi pare, că 
călătoria mea în Africa de sud a eșit 
așa de prost și că n'ain putut să dau 
nici o împușcătură măcar pentru causa 
Burilor11.

Convocare.
Onoratele Domne membre ale Reu- 

niunei femeilor române din localitate.se in
vită la adunarea generală extraordinară, 
ce se va ține Miercuri în 8/21 Maiu a. c. la 
di ele 3 p. m. în sala cea mare din edificiul 
școlelor române din loc.

Obiectele: a) Propunerea comitetu
lui în privința cumpărării unei case pen
tru internatui-orfelinat. b) Gestiunea re
parării casei Reuniunei și c) Alegerea 
a două membre în comitetul Reuniunei. 
d) Alegerea a două membre pentru veri
ficarea protocolului.

N. B. La adunarea generală extra
ordinară se pot lua decision!, decă la prima 
convocare vor fi presente 1/3 din numărul 
membrelor.

Brașov, 1 Maiu 1902
Agnes Dusaiu, Lazar Nastasi,

președintă. secretar.

Universitățile americane.
Publicăm 1 în traducere după „La 

Roumaine" din Bucuresci o scrisdre datată 
din Madison *) 25 Aprilie, si semnată de 
un anumit I. Borg, în care se trateză ces- 
tiunea cu titlul de mai sus.

Stabilimentele de educațiune supe- 
rioră din America difer așa de mult de 
universitățile europene în organisațiunile 
și obiceiurile lor, încât informațiunile 
de mai jos îi vor interesa pe cetitorii 
d-vostră.

Să notați, că am dis dinadins stabi
limente de educațiune superioră, căci în 
timp ce în Francia liceul, în Germania 
gimnasiul seu școla reală, în Belgia ate
neul și colegiul sunt însărcinate cu educa- 
țiunea propriu disă, er universitățile se 
mărginesc a forma specialiști seu prepară 
pentru vieța profesională, țînta principală 
a universității americane este de-a educa 
în înțelesul etimologic al cuvântului, adecă 
de-a forma omeni capabili de-a ocupa un 
loc onorabil și util în republică.

Vedem așa-dâr îndată, că rolul ei se 
apropie fdrte mult de acel al universită
ților englese, și în adevăr America s’a 
inspirat dela patria-mamă, când a fondat 
primele sale colegii la 1690.

Insă la funcțiunea acesta s’a mai 
adăogat aceea de-a forma specialiști, și as- 
tădi fie-care universitate de ore-care im
portanță își are al său post-graduate de
partement, său program de studii superi- 
ore în același timp cu școli speciale de 
teologie, medicină, drept, geniu, agricul
tură etc.. încuragâză și faciliteză investi- 
gațiuni sciințifice de tot felul; aceste 
cursuri sunt deschise studenților, cari au 
completat cei patru ani preparatori pen
tru bacalaureat, Primii doi ani corespund 
în general celor două clase superidre ale 
ateneelor nostre, er cei doi ani, ce mai 
urmeză pănă la bacalaureat, corăspund 
candidaturei nostre în filosofie seu sciințe.

Disciplina universitară este mult mai 
strictă în America, decât Ia noi. Studenții 
sunt ținuți a asista la cursuri și a face 
lucrările, ce li-se asigură. De aici resultă, 
că trecerea la școla preparatdre pentru 
universitate este mai puțin bruscă și 
acompaniată de mai puține pericole, decât 
în Europa, unde tînărul dela o disciplină 
rigurosă dă năvală la o vieță din cele 
mai libere și se crede adesea obligat de-a 
celebra subita sa emancipare printr’un an 
de excese, cu urmările, pe cari le cu- 
ndscem.

Decă studentul închirieză un aparta
ment la universitate, el se bucură acolo de 
independență absolută și autoritățile nu 
esercită așa dicend nici un control ; încă 
și mai mult, el pdte merge să trăîescă în 
altă parte, decă îi place ; der ori că lo- 
cuesc aci, ori în altă parte, din momen
tul, ce conduita sa devine notorică rea, îl 
espulseză dela universitate.

Studentul, care a terminat studiile' 
sale și a obținut gradul academic, nu întră 
necesarminte în vieța profesională; mulți 
întră în afaceri și eu am vedut mulți ba- 
calaureați în arte, devenind simpli comjU 
tabili, ba chiar commis-i. De prisos să 
adăugăm, că nu se mulțumesce de numita 
sa posițiune și că avanseză repede pănă 
la situațiunile cele mai remuneratore. Cu
nosc un graduat. din Starvard, care înce
puse ca mic amploiat al căilor ferate, er 
actualmente, la etatea de 30 ani, este ad
ministratorul campaniei cu o lefă de 
150.000 franci pe an.

ULTIME SOIRI.
Viera, 13 Maiu. „Neueste Nach- 

richten11 din Mlinchen primesce din 
Sofia soirea, că comitetul macedo
nean a dat emisarilor sei ordinul 
secret, ca se asasineze pe episcopul 
șerb Firmilian în cjiua întronisării 
sale la Ueskueb.

Paris, 13 Maiu. Lui „Le Rap- 
pel“ i-se vestesce din Triest, că es
cadra austro-ungară, care ancoreză 
în portul din Foia, a plecat grabnic 
în apele levantine. Comandantul es
cadrei a dus cu el un ordin pecet
luit, pe care numai în largul mărei 
îi este permis se-1 desfacă.

Paris. 13 Maiu. Orașul F/n- 
cent încă a fost nimicit de lavă. Vul
canul din apropierea orașului a în
ceput erupțiunea în 7 Maiu. Aici 
700 de dmenl și-au perdut vieța.

* Madison (cit. Madiss’u) capitala statului 
Wisconsin, America de nord, 14.000 loc. Are uni- 
versita ea.

Proprietar: Dr. Aurel Blureșianu. 
Redactor responsabil: Traian If. Pop.
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LOSURI de CLASĂ
cari și le-au procurat direct pin colectura nostră. Cu losurile vindute prin noi sau făcut pană acuma 
multe câștiguri' principale ca; ă 100.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000, 1000, 

500 etc. Corone. In total am plătit la On. noștri cliențî aprdpe:

0 i o MOOO-O ȘEASE MILIONE CORONE, m > e o o c m 
Deja în 22 Maiu st. n. a. c. începe prima tragere a loteriei X-a de clasa. 

Conform planului <3La:
100,000 de losuii se trag 50,000 câștiguri 

jpxixx xxxxxxezre tot al doilea los câștigă I 

Losuti originale: ! -fFF- tTF" W-F- 
se ceipSt& îzx xxxeixe eilegrexe leu

JACOB L. ADLER & FRATELE,
societate die “baxxcS» îxx eoxxx^xxcLite, ZB .ufL. Ș O "tT"-

Comande'e din afară !e efectuin pronpt. C’știqirile le plătim fără nici o detra ere și sub cea mai mare discreț une

â K 9 50
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„Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ă 10 111. se vinde la librăria Nic. I. Ciurcu și la Lremias Nepoții.
Tipogiada A, Ajureșuuu, Biasov.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 96.—1902.

Cursul la bursa din Viena.
Din 13 Main n. 1902.

Renta ung. de aur 4'*/0................... 120 90
Renta de coroue ung. 4% . . . 97 75
Impr. c&il. fer. ung. în aur 4*/2O/o • 120 25
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4,/2°/o- 100.80
Oblig. căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii.................... 204.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 25
Renta de argint austr..................... 101.7 >
Renta de hârtie austr........................ 101.65
Renta de aur austr.............................120.65
LosurI din 1860.................................. 153.—
Acții de-ale Bftncei austro-ungară . 15.99
Acții de-ale Băneai ung. de credit. 687.50

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.— |
NapoleondorI.................................. 19 08
Mărci imperiale germane . . . .117.42'/2
London vista..............................  240.37 '/2
Paris vista...........................................95 42'
Rente austr. 4"/0 de corone . . . 99 65
Note italiene.................................. 93 25

Cursul pieței Brașov.
a Din 14 Jlaiu n. 1902

Bancnot rom. Cump. 19.- Vend. 19 04
Argint român. 18.40 » 18.44
Napoleond’orl. TJ 19.- „ 19.10
Galben! n 11.30 „ H40
Ruble R sesoî yj 126.— „ 127.-
Mărci germane n 58.50 n •
Lire turcesc! 10.72 n •
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— >, 101-

Deschiderea Stabilimentului
d. e

aHYDROTERAPIE»
din băile do aburi ale Eforiei șcdlelor rornâue din Brașov 

(Strada Firmidialui Nr. 4.)
avft loc în 6 (14) Sfiasaa a. c. Orele de consultatiuno me

dicala
va

sunt în fie care c|i dela 7—9 a. m. și dela 4—5 p. m 
Prospecte și iuformațiunl se pot lua i

521,2—5 Adniiiiistrațiiinea.

ii. și ueia <+—□ p. m. 
dela administrația băilor.
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