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Noua organisare a păcii.
Nu de mult s’a anunțat în mod 

oficios reînoirea triplei alianțe de 
cătră representanții celor trei state 
centrale europene la Berlin. Imediat 
după acesta, cercurile politice și di
plomatice de pretutindeni au fost 
surprinse de soirea, că regele Italiei 
va face cea dintâiii visită dela. sui
rea sa pe tron Țarului în Peters
burg.

îndată au început combinațiu- 
nile, tălmăcirile și răstălmăcirile asu
pra acestei hotărîrl a lui Victor 
Emanuel III. Amicii triplei alianțe 
se întrebau de ce tînerul rege al 
Italiei nu merge mai întâiu la Ber
lin, la aliatul seu și al tatălui seu? 
De ce prima lui visită o face la 
curtea uneia din puterile alianței 
duble.

La întrebările acestea s’au dat 
răspunsuri dela Berlin și și din 
Roma, cari par a fi forte plausibile. 
S’a cjis, că regele Italiei, însciințat 
fiind despre aceea că împăratul 
Wilhelm, conform programului deja 
mai înainte stabilit la curtea sa, 
putea numai la un termin mai în
târziat să-l primescă, s’a hotărît să 
mergă întâiti la Petersburg și nu
mai după aceea în luna lui August 
la Berlin.

Pressa vienesă se întreba în 
acelaș timp cu 6re-care mirare de 
ce aliatul dela Tibru a lăsat pentru 
acum Viena cu totul afară din pro
gramul călătoriei sale?

Cu to te acestea condu siunea 
amicilor triplei alianțe a fost, că 
programul de călătorie, al regelui Ita
liei nu prejudecă întru nimic rapor
turilor strîns amicabile dintre pute
rile triplei alianțe. Acea parte a 
pressei europene însă, care se în- 
doesce în trăinicia amintitei alianțe, 
precum și pressa contrarilor acestei 
alianțe interpretau călătoria regelui 
Victor Emanuel ca un semn, că Ita
lia, deși a reînoit formal tractatul 
de alianță cu Germania și Austro-1 

Ungaria, totu-șî are intențiunea de 
a-se apropia tot mai tare de dubla 
alianță.

Combinațiunile cele multe și 
varii, ce s’au făcut și se fac în am
bele tabere din incidentul amintit, în
demnă pe om să-și pună involuntar în
trebarea, că ore nu s’a schimbat to
tuși constelațiunea generală și ce 
are să iesă în cele din urmă din 
tote acestea?

A fost vorba pănă acum de un 
așa numit concert al păcii, în care 
îșl stăteau față ’n față corul pute
rilor triplei alianțe și acela al sta
telor dublei alianțe și se Zicea, că 
armonia de pace în acest concert 
vine de acolo, că cele două coruri 
îșl țin echilibrul.

De atunci teoria concertului de 
pace a luat o mai mare desvoltare, 
devenind teoria unei așa numite or- 
ganisațiuni de pace, care ar avă sco
pul și menirea de a lega și împreuna 
pe toți factorii păcii din lume.

Teoria din urmă, dăcă n’a fost 
chiar născocită, pare a fi fost părti
nită de Germania, unde s’a afirmat 
mai întâiu, că e posibil, ca o putere, 
ce aparține triplei alianțe, să caute 
și să afle cât mai multe puncte de 
apropiere și cu puterile, ce nu apar
țin acestei alianțe, în scopul conso
lidării păcii.

Astfel a fost considerată înțele
gerea între Rusia și monarchia nostră, 
cu privire la starea lucrurilor în 
Balcani și astfel este considerată 
apropierea pronunțată din timpul 
din urmă, intre Italia și Francia.

Acum se nasce întrebarea, dăcă 
visită lui Victor Emanuel la Peters
burg nu însămnă și ea o apropiere 
parțială într’o anumită cestiune ? Și 
care să fie acestă cestiune ? Nu cum
va tot cea din orientul european și 
în deosebi acea parte a ei, ce preo
cupă așa de mult pe Italieni, cestiu- 
nea albanesă?

Seim, că regele Victor Emanuel 
a fost însoțit de ministrul său de 
esterne Prinetti, care s’a bucurat de 

mare atențiune din partea Țarului 
și s’a sfătuit mai des cu ministrul de 
esterne rusesc.

A fost mult comentat faptul 
acesta, ca și tobe momentele visitei 
regelui Italiei la curtea Țarului.

In genere procesul nouei „or- 
ganisațiuni de pace" începe se pună 
pe gânduri și să neliniștăscă deo
potrivă statele mari și mici.

Pactul. „încredere plină de speranțe 
în Austria, nesiguranță desperată în Un
garia, etă situațiunea actuală", — esclamă 
„Magyarorszâg" dela 20 1. c. Cei din Aus
tria vestesc cu glas înalt, că Ungaria tre- 
bue să încheie pactul în condițiile, cari 
le-au pus ei, când în Ungaria nu se scie 
nimic positiv cum stau în realitate lucru
rile. Numita fdie, publică o convorbire cu 
unul din „politicianii distinși" maghiari, 
care e de părere, că sfîrșitul tratărilor nu 
pdte fi alt-ceva, decât o completă învin
gere, ce o va suferi Ungaria. Austria, dice 
același politician, e mult mai tare adi, de
cât Ungaria, fiind-că are alături de ea 
curtea și străinătatea, doi factori, cari nu
mai în punctul de vedere maghiar văd 
piedeca încheierii pactului. Piedeca acesta 
trebue sdrobită, înlăturată, și ori cât de 
mult se îngrozesce curtea de crise minis
teriale, în cele din urmă totuși va provoca 
o crisă de cabinet în Ungaria...

Mult mai nervoși sunt cei de la „Fiig- 
getlen Magyarorszâg" în frunte cu Fran- 
cisc Kossuth. Căpetenia partidului kossut- 
ist apeleză într’un articol fulminant la 
opinia publică maghiară, învitându-o și 
conjurându-o să se pună în mișcare și să 
ia lupta pe față pentru teritorul vamal se
parat. Diarul din cestiune se ocupă pe 
șâse coldne întregi cu cestiunea pac
tului, agitând din tăte puterile în contra 
Austriei și pentru separațiunea vamală. El 
trage în discusiune și corona, luândta-și 
aerul de a-i da lecții, dicând: „Domnito
rului, care stă în vilegiatură sub platanii 
din Ischl, ar trebui se-i dea politicianii ma
ghiari să înțelegă, că separarea Ungariei 
de Austria nu este numai un interes al 
Maghiarilor, ci și un mare interes al dinas

tiei. Tot-deuna regele maghiar va fi mai 
puternic într’o Ungarie independentă, de
cât când apare în fruntea armatei co
mune"...

Anglia și Italia. Marchisul de Lans
downe, ministrul afacerilor străine engles, 
întrebat fiind cu ocasiunea călătoriei în 
Rusia a regelui Italiei asupra relațiunilor 
anglo-italiene, a declarat următorele în ca
mera lordilor: Cu nici o putere nu dorim 
să întreținem relațiunî de prietinie mai 
cordială ca cu Italia, și cu nici o putere 
nu suntem astădi în mai strînse și cor
diale relațiuni prietinesci, decât cu acest 
regat. înțelegerea franco-italiană, a adau- 
gat ministrul, nu pote escita nici o bă
nuială în Anglia, și credem, că este în 
propriul interes al Angliei, ca Italia să 
prospereze.

Regele Victor Emanuel în Rusia.
Corespondentul din Roma aldiarului 

„Figaro“ scrie următdrele asupra visitei 
regelui Italiei în Rusia.

„Primirea simpatică făcută de țar și 
familia imperială tînărului rege al Italiei, 
a produs, firesce în Italia, cea mai bună 
impresiune, căci omagiile manifestate față 
cu Suveranul se adreseză și națiunei.

Este pentru prima-oră, că un rege al 
Italiei se duce în Rusia și călătoria acăsta 
a fost o surprisă; eu cred însă, că Victor 
Emanuel III reserveză și alte surprise po
porului seu.

Călătoria acesta a fost o surprisă 
înainte de t<5te prin faptul, că nu s’a în
ceput la Berlin. Cu tote acestea toți aceia, 
cari îl cunosc pe regele Italiei, sein, că el 
are pentru puternicul seu aliat Wilhelm 
II o stimă deosebită și acesta cu atât mai 
vîrtos, cu cât vechiul amic al lui Umberto I 
în tot-deuna a manifestat față cu fiul o 
amiciție nu mai puțin reală, decât aceea, 
pe care o avea față cu tatăl său.

Insă, decă ești Suveran, nu ești mai 
puțin om. Astădi Victor Emanuel e băr
bat în tdtă puterea cuvântului și anumi
tele familiarități, de cari se făcea us odinioră 
față cu prințul de Neapole, i-au lăsat p<5te 
o impresiune desagreabilă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cei doi bătrâni.
De Alphonse Daudet.

— Fine. —

După ce a întrat mametta, începu 
a-mi face o reverență mare, însă bătrânul 
cu un cuvânt întrerupse reverența: „Acesta 
este amicul lui Mauricio!..." De-odată, etă, 
că tremură, începe să plângă, își scapă 
batista, devine roșie, roșie, mai roșie de
cât el.... Bătrânii aceștia ! n’au decât o pi
cătură de sânge în vine și totuși le sare 
în obraji la cea mai mică emoțiune....

— „Repede, repede un scaun", dise 
bătrâna, cătră copilița ce o îngrija.

— „Deschide oblonele!“.... strigă bă
trânul cătră orfelina sa, și luându-mă fie
care câte de o mână, mă duc tropotind 
pănă la ferâstra, pe care au deschis’o largă, 
pentru a mă vede mai bine. Apoi își aduc jil
țurile, eu mă așed între amândoi pe un scă
unel, micile albastre la spatele nostre și 
interogatorul începe" :

— „Cum îi merge? Ce face? De ce 
nu vine! Este mulțumit?....“

Și astfel dureză convorbirea cesuri 
întregi.

Eu la rândul meu le răspund, după 
putință, la tote întrebările povestind des
pre amicul meu detailurile pe cari le 
sciain, inventând cu efronterie, ceea-ce nu 
sciam, ferindu-me de a mărturisi că nu am 
observat nici odată, decă cum-va ferestrile 
sale se închid bine ori nu, seu de ce co- 
lore ar fi tapetele casei sale.

— „Tapetele casei sale!... Sunt al
bastre dâmnă, albastru deschis cu ghir
lande...."

— „Intr’adevăr?" dicea sărmana bă
trână mișcată, apoi întorcându-se cătră 
bărbatul ei: „El e un băiat atât de cu
minte !“

— „O, da, e un băiat cuminte!" răs
punse bătrânul cu entusiasm.

Și tot timpul cât vorbeam, amân
doi dădeau din cap, rîdeau, clipeau 
din ochi, făceau o față înțelegătore, din 
când în când bătrânul se apropia de mine, 
spre a-mi șopti: I

— „Vorbesce mai tare..., nu aude 
tocmai bine". Ea de altă parte:

— „Vorbiți mai tărișor, Vă rog.... 
Nu aude tocmai bine.. .u

Atunci îmi ridicam vocea și ambii 
îmi mulțumiau cu câte un surîs: și în 
aceste âurîsuri veștede, ce mi-le adresau, 
cercetând în adâncul ochilor mei imaginea 
lui Mâuriciu al lor, eu, la rândul meu, 
emoționat, am regăsit aceeași imagine, 
vagă, voalată, indefinită, ca și cum ași 
vede pe amicul meu surîdendu-mi, de de
parte, acoperit fiind de ceță.

De-odată bătrânul se ridică de pe 
fotei:

— „Der ce-mi vine în gând, ma- 
mettă.... pote, n’a prândit încă!"

Mămetta, spăriată, întinde mânile 
spre cer:

— „N’a prândit! Domne D-cleule:
Credeam, că era vorba încă tot de 

Mâuriciu și mă grăbii a răspunde, că acest 
brav tînăr nu lasă se trecă miadădia și se 
pune la masă, der nu, era vorba despre 
mine și să fi vădut debandadă, când le- 
am spus, că încă nu mâncasem.

— „Repede, puneți masa, mici al
bastre. Și să o aduceți aici, în mijlocul odăii, 
cu pânzătura de Duminecă și puneți far
furiile cu flori! Apoi, nu tot rîdeți atâta, 
vă rog; și să vă grăbiți..." Fetițele s’au și 
grăbit! Abia trecu atât timp, în care se 
pcStă sparge trei farfurii și prândul era 
servit.

— „Un mic prând!" îmi dicea ma
metta conducându-mă la masă, „der tre
bue să mănânci singur.... Noi ceștialalți, 
am mâncat deja".

Sărmanii bătrâni"! La ori-ce oră-i 
surprindi, tot-deuna au mâncat deja!

Micul prând al mamettei consta din 
2 degetare de lapte, curmale și un fel de 
plăcintă; în de-ajuns pentru-ca să se nu- 
trescă ea și canarii ei timp de cel puțin 8 
(file.... Ou tdte acestea, eu singur am dat 
gata tdte aceste provisiuni.... Der ce in
dignare împrejurul mesii! Cum șopoteau 
cele două orfeline, cotindu-se una pe alta, 
ăr canarii în colivia lor par’că își diceau : 
„Ah, domnul acesta ne mănâncă t<5tă plă
cinta !“

In adevăr, am mâncat întregă plăcintă

col6.ua
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Este lucru omenesc, ca acela, care 
se simte, că e cine-va, se țină a sbura pe 
propriile sale aripi. O protecțiune prea zo
rită, sfîrșesce în cele din urmă prin a-1 
plictisi pe acela, care este obiectul ei. 
Asta este, pdte, esplicarea voiagiului la 
Petersburg. Me grăbesc a adăoga însă, că 
relațiunile între cele două curți, din 
Berlin și Roma, continuă a fi din cele 
mai cordiale.

Aceste visite ale lui Victor Emanuel 
se vor continua la timp și loc. O visită în 
Viena este esclusă din motivele cunos
cute. împăratul Francisc Iosif nu pdte veni 
la Roma din considerațiune față cu papa, 
er poporul italian nu admite, ca o vi
sită făcută la Viena, se nu fie înapoiată 
Ia Roma.

In privința acesta, pot afirma, că 
dâcă regele Italiei ar consimți a primi 
visita lui Francisc Iosif alt undeva și nu 
la Roma, un asemenea fapt ar provoca 
o adevărată tristeță și mare nemulțumire 
la națiunea italiană.

Regele ar perde de sigur prin acesta 
mult din popularitatea sa: popularitate, 
pe care singur și-a câștigat’o și pe care 
partidul liberal, care are ca pe cel mai 
ilustru representant al său pe d-1 Zanar- 
delii, i-o acordă fără restricțiune".

Din Năseud.
— Alegere» <Ic <âii*ect«>i* gimnasial. —

- 17 Iulie 1902.
Onorate Domnule Redactor! Iau pena 

în mână, pentru a Vă scrie ceva privitor 
la marea și gingașa cestiune, ce preocupă 
de ani îndelungați și ține în permanentă 
agitație spiritele pe la noi. Acesta ces
tiune, în proximele dile, Comisiunea fon
durilor centrale scolastice districtuale nă- 
seudene e chemată a-o resolva. E vorba 
despre alegerea de director la gimnastul 
nostru super, fond. rom. din Năseud.

Sunt ani la mijloc, de când prin „tre
cerea", respective numirea lui Ion Ciocan 
de profesor ord. la universitatea din Buda
pesta, postul de director gimnasial deve
nind vacant, ministrul de culte și instruc
țiune publică, contra voinței comisiunei 
fondurilor ca susținătore a gimnasiului și 
a școlelor ndstre normali și contra instru
mentului fundațional, pe care se baseză 
întregă administrațiunea acestor fonduri, 
a numit cu de la sine putere de director 
substitut pe profesorul Ion Gheție. Acestă 
numire volnică și ilegală a nemulțumit pe 
toți grănițerii din ținutul Năsăudului, fiind 
d-1 Gheție personă neagreată și necorăs- 
pundătore pentru acest post.

Comisiunea fondurilor și-a făcut de 
altfel la timpul său datorința în acesta 
pentru noi vitală (causă, alegând în trei 
rendurî pe trei profesori distinși și băr
bați vrednici ai ținutului nostru grănițe- 

aprope fără se observ, fiind ocupat cu privi
rea în jur în acestă cameră luminosă și paci- 
nică în care par’ că unduia un miros de 
lucruri vechi. Mă uitam anume la două 
paturi mici, de cari nu mi-se puteau des- 
lipi ochii. Aceste paturi, aprope ca 2 le
gene, mi-le închipuiam în revărsatul zori
lor înconjurate de marele lor perdele cu 
ciucuri. Sună orele trei, ora la care se tre
zesc toți bătrânii: — „Dormi mametto ?“ 
— „Nu, pretinul meu!" — „Așa e că 
Mauriciu este băiat brav!" — „O, da, 
Mauriciil e băiat brav1“

Și astfel mi-am închipuit o conver
sație întregă, numai fiind-că am vădut cele 
2 mici paturi ale bătrânilor, unul lângă 
altul....

In timpul acesta în cealaltă parte a 
camerei, dinaintea dulapului, se petrecea 
o dramă teribilă. Era verba de a lua de 
acolo din raftul cel mai d’asupra o sticlă 
cu vișinată, care aștepta de 10 ani pe 
Mauriciii și pe care voiau să o desfacă în 
onorea mea. Cu tote rugările mamettei, 
bătrânul se hotărî să ia însu-și sticla și 
urcându-se pe un scaun, spre marea spaimă 
a soției sale, căuta să ajungă sticla... In- 

resc: d-nii Dr. P. Tanco, V. Șotropa și 
Em. Domide, fără ca însă vre-unul din ei 
să fi putut obține aprobarea de la locul 
competent. Astfel de present stăm în fața 

I unei noue alegeri de director gimnasial, 
pentru care post au candidat pănă la ter
micul fixat, deja trei inși: Alexandru Ha
lită, Ion Păcurariu și inevitabilul Ion 
Gheție.

Primii: Alesandru Haliță și Ion Pă
curariu, ambii fii ai ținutului nostru, aici 
liăscuți, între noi crescuți, și cari păn’ 
acuma au dat dovadă din destul de con- 
sciențiositate în chemarea lor de profesori 
atât pe catedră, cât și în afară de scolă, 
în societate. Dintre cei doi dintâi și cel 
din urmă este chemată comisiunea fondu
rilor a alege pe directorul gimnasial, pe 
acela, care va trebui, conform posiției 
lui onorifice, să represinte gimnasiul nos
tru, cea mai înaltă instituțiune culturală- 
românescă, nu numai în ținutul nostru, ci 
in întregă partea nordică a Ardealului.

Noul director va fi, — conform sta
tutului fondurilor — representantul gim
nasiului și în comisiunea fondurilor, fiind 
astfel chemat cu mintea sa, cu votul său 
a duce la limanul dorit destinațiunea, res
pective intențiunile salutare ale întemeiă- 
torilor acestor fonduri, er prin acesta în 
mod natural și instituțiunile ndstre cul
turale.

Comisiunea fondurilor stă deci actual
mente în fața unei grele probleme, dela 
resolvarea căreia atârnă: progresarea și 
înflorirea gimnasiului, pacea și armonia în 
corul profesoral și liniștea și concordia în
tre noi toți, cari ca omeni inteligențî, ce 
ocupăm funcții publice și avem posiții în 
societate, chemați suntem și avem și drep
tul și datorința a conlucra din răsputeri 
la promovarea instituțiunilor nostre cultu
rale naționale românesc!, ce ne sunt lă
sate nouă ca scumpă moștenire dela moși- 
strămoși.

Comisiunea fondurilor, ca patron al 
gimnasiului și al scdlelor ndstre normali, 
numără în sînul său bărbați luminați și 
vrednici conducători ai ținutului nostru, 
ca Dr. D. Ciuta, Ciril Deac, Gerasim Do
mide etc. Ea este espresia comitetului 
fondurilor, deci espresiunea fidelă a între
gului pământ grănițeresc. Așteptăm deci 
dela ea să se pronunțe și să dea o salu
tară deslegare acestei importante și vi
tale cestiuni, după dorul și gândul nos
tru, alegând pe unul din cei doi fii ai ți
nutului nostru grănițăresc.Numai o alegere 
a unuia din primii doi candidați pdte să 
readucă liniștea și pacea în mijlocul nos- 
și să facă posibilă o concentrare mult do
rită spre binele și înflorirea gimnasiului.

Un dascăl grănițer.

chipuiți-vă tabloul acesta: bătrânul, care 
tremurând se întinde cât se pdte de sus, 
micile orfane, cari îmbrățoșau scaunul lui, 
dindărăt bătrâna, întindend mânile fără să 
răsufle și deasupra lor un miros ușor de 
pargamute, care exala din dulapul des
chis și din tencurile înalte de pânză roșie... 
Era ceva încântător.

In sfârșit, după multe încordări, a 
reușit să scotă faimosa sticlă din dulap și 
cu ea un vechiu păhar de argint plin de 
praf, păharul lui Mauricifi, când era mic. 
Mi-1 întinse plin ras cu vișinată, lui 
Mauriciu îi plăcea forte mult vișinata. In- 
tindândumi-1 bătrânul îmi șoptesce în 
ureche cu aerul unui gurmand: — „Ești 
fericit, domnule, că poți bea din acestă 
vișinată..."

Soția mea a făcut’o.... Ai să guști 
ceva de tot bun".

După-ce am terminat mâncarea, mă 
ridicai ca să-mi iau rămas bun dela bă
trâni. Ei ar fi vrut, nu-i vorbă, să mă mai 
rețină, ca să mai vorbim nițel despre bu
nul copil, der surele începuse a sfinți și 
mdra era departe, trebuia se plec.

Bătrânul se ridică de-odată cu mine.

De Ia Academia Română,
Am anunțat în num firul nostru 

dela 6 (19) Iulie, că Academia Ro
mână a ținut Vineria trecută o șe
dință publică în care s’au făcut doue 
lecturi: una a d-lui Dr. llăbeș des
pre causa mortalității pescilor din 
bălțile mărginașe ale capitale române 
și a doua a d-lui Gr. Tocilescu asu
pra monumentelor archeologice dela 
Sarmiseghetusa. Dăm în cele urmă- 
tore după „Conservatorul un resu- 
mat al conferenței d-lui Tocilescu, 
cu atât mai vârtos, cu cât d-sa caută 
a justifica cu motive sciențifice acea 
escursiune, care a jignit atât de 
mult pe Românii ardeleni. Etă ce 
scrie „Conservatorul41:

Deși străin conferențiarul de tote 
aiurările unora asupra frumosei și intere
santei escursiuni sciențifice, pe care tînăra 
societate istorică română a făcut’o, nu de 
mult, la Sarmiseghetuza, d-1 Tocilescu a 
căutat în câte-va cuvinte să espună cău
șele seu mai bine scopul urmărit cu acestă 
escursiune: „Stabilirea unor raporturi de 
frățesc! comunicări sciențifice pe tăte te
renurile, der mai ales pe acela al cerce
tărilor epigrafice și archeologice. între în- 
vățații speciali maghiari și români, comu
nicări a căror necesitate a fost simțită de 
mult pentru cunoscerea trecutului atât de 
glorios al poporului dac, pe nedrept nu
mit barbar, cum și a transformărilor în
cercate pe pământul lor de ei și de birui
torii lor, Romani." Etă, în scurt, scopul es- 
cursiunei dela 20 Iunie trecut. Și nu era 
o ocasiune mai nimerită pentru acesta, de
cât acum când societatea istorică maghiară 
din comitatul Hunedorei, cu un trecut de 
30 de ani, învita, pentru o escursiune sci- 
ențifică, societatea istorică română, înfiin
țată anul trecut. Stabilirea unui schimb 
de vederi, comunicarea conclusiunilor la 
cari s’au ajuns prin cercetările archeolo- 
p-ice și epigrafice dela noi cu privire la 
epoca pre și romană — a căror importanță 
a fost în destul apreciată în străinătate — 
și cunoscerea resultatelor la cari — deși 
puține și slabe, din nenorocire — au ajuns 
învățații maghiari, sunt astădî necesități 
imperiose. Căci la ce bun, ca cercetările 
epigrafice și archeologice de aci se se 
mărginescă la granițele politice ale Româ
niei, când se scie, că aceste granițe au 
fost altele decât cele de adi, în epoca 
romană.

Desideratul învățatului Th. Momm
sen, de a se institui un birou internațio
nal cultural la Bucuresci, cu însărcinarea 
de a publica, într’o limbă accesibilă străi- 
nătăței, cum e limba francesă, resultatele 
cercetărilor epigrafice și archeologice din 
Orient (în cari ar întră în primul rând, 
acele din România, Ardeal și Timișora), 
ca și propunerea d-lui Tocilpscu, ca Aca
demia Română să intervină în ori-ee chip 
și cât de curând pentru a îndemna cel 
puțin printrun mic ajutor pe învățații ma
ghiari din comitatul Hunedorei, pentru a 
continua săpăturile și cercetările întrerupte 
invitând la acesta și Academia din Viena, 
cer de sigur o grabnică și seridsă medi- 
tare. Ar fi încă una din frumdsele și lău
dabilele întreprinderi ale Academiei Ro-

— „Mămetă! ...haina! Să-l însoțesc pănă 
în piață". — De sigur, mametta, gândia 
în fundul inimei, că e cam rece, ca să mă 
însoțescă pănă în piață: der de pe fața ei 
nu se pute observa nimic. Am audit’o nu
mai. când îi ajuta să se îmbrace, că-i șop
tesce în ureche: „Așa-i, că nu vei întâr
zia mult?44 — El cu un aer cam răută
cios: — „Ei! Eil... Nu sein, pdte... — di- 
cend acestea se priviră amândoi rîdând, 
și micile orfane rîdeau, vădendu-i pe ei 
rîdând. Chiar și canarii rîdeau în felul 
lor... Intre noi fie dis, cred, că mirosul de 
vișinată îi ameți pe toți.

...Se înserase de-abinele când eșirăm, 
bunicul și eu. Una dintre micile orfane 
ne urma din depărtare, ca să-l conducă 
îndărăt; el însă nu o vedea și era de tot 
fălos, că merge de braț cu mine, ca un 
bărbat. Mametta, privea radiosă de pe 
pragul casei și ne făcea semne drăgălașe 
din cap, ca și când ar fi vrut să dică: 
„Etă, etă, bietul, meu bărbat!.... Se ține 
încă bine 1“

— Trad, de H. P. Pctrescn. 

mâne, decă ar lua inițiativa în aedstă pri
vință.

Numai când tote inscripțiile găsite 
în comitatul acesta — de o eleganță de 
sculptură cum nu sunt nici la Roma — 
când tote baso-reliefurile aflate, tote tem
plele semnalate, tote statuele și lagărele 
romane și dace vor fi sistematic esplorate, 
studiate și resultatele publicate, numai 
atunci, punându-se în legătură cu cele că
pătate de savantul nostru epigrafist, Gr. 
Tocilescu. numai atunci, die, vom pute cu- 
nosce înflorirea la care ajunsese romani
tatea aci, în ce stare au găsit barbarii la 
năvălirea lor poporul de aci și. mai mult, 
vom pute sci multe din vieța însemnatu
lui popor dac, vom cunosce organisarea 
socială și politică. a importanței capitale 
a poporului dac, barbar, der sui generis.

Astfel înțelesă și motivata esnnrsinV 
nea societăței istorice și având în vedere 
priîîureaj'Te-rTrfe-:au avut’o escursioniștii 
români din partea celor cari îi invitaseră,. 
învinuirile cari s’au ridicaf*7îa‘~șr'jignirea 
ce s’a pretins că s’a adus fraților de"clm- 
uolo, sunt nejustificate. O singură scusă ar 
ave ele -=râfrr'cer3r din Ardeal — aceea, 
că erau ale unor omeni într’adevăr amâ- 
rîțl. năcăjiți, și cari se așteptau la ajutor, 
și mângăere, ceea-ce în aceste împreju
rări, escursioniștii, de altfel ei înși-și îndu
rerați, nu le putgau.adxi.ee. Strîngerea de 
mână frățescă, precum și săiufiftiril.ei..aș,c.ujQSje,. 
le-au manifestat îndestul iubirea sinceră, 
ce nu numai cei albiți în lupta pentru 
neam, der toți escursioniștii ca și întregă 
țeră le păstreză.

D-1 Tocilescu încheie acestă parte a 
comunicării d-sale trimițând fraților noștri, 
din mijlocul savantei adunări, salutările 
cele mai frățesci, însoțindu-le cu espriina- 
rea desideratului vecinie viu în inima ce
lui care simte în adevăr românesce.

(Va urma)

SCiRILE BILEI.
8 (21) Iulie.

Statul major anstro-ungar la re
gele Carol. Diarele din Budapesta au 
adus scirea, că FZM br. de Reck, dim
preună cu numeroși ofițeri din statul major 
militar vor merge dilele acestea la Sinaia, 
unde vor petrece — pe cum se dice — 
mai multe dile.

Representanța comunală din Brașov 
va ține Mercur!, în 23 Iulie a. c. la orele 
3 d. a. adunare estraordinară în sala din 
casa sfatului. Ordinea dilei: Alegerea unui 
prim-forestier orășenesc. Aceași represen- 
tanță își va ține în diua de 23, eventual 
24 Iulie la orele 3'/2 adunarea generală 
ordinară. La ordinea dilei sunt 28 de 
puncte.

Monsegtioi ul Hornstein — scrie 
„Cronica" din Bucuresci — începe se se 
desvălescă, și crede că deja Ungurii au 
ajuns să fie trei-cjeci de rnilione. Trufia 
acestui om a devenit nețărmurită și infor
mațiile ce ni-se dau, sunt de natură ca 
consiliul de miniștri să se grăbescă a 1 
pofti peste graniță. Afară de cele ce am 
spus d'lele trecute, și la care d-sa nu 
ne-a răspuns încă, putem adăoga, că Mon- 
segnorui Hornstein este pe cale d’a orga- 
nisa aici în țeră bisericile și școlile un
guresc?. astfel ca cum ar fi în Ungaria. 
Ex. Sa a adunat și adună fonduri în ve
derea clădirilor necesare pentru institutele 
culturale unguresc! și decă își permite 
câte unul .din supușii săi sufletesc! a-i 
aduce aminte, că aici nu este în Ungaria, 
bate din picior și devine furios, înjurân- 
du-ne unguresce...44

Societatea „Transilvania44 (din Bu
curesci) publică concurs pentru acordarea 
unei burse de 1800 lei anual spre stu- 
diarea limbilor neolatine la una din univer
sitățile Franciei. Concursul se va ține în 
diua de 2 (15) Septemvrie 1902 a. c. Con- 
dițiunile ce trebuesc să întrunescă concu- 
renții pentru acestă bursă sunt: 1) Să fie 
titrați ai universităților ungare (să aibă 
esamenul de stat său doctoratul.) 2) Vor 
fi preferați: candidații de profesori, supli
nitori, profesori titulari ai liceelor, semi- 
nariilor, școlelor de pedagogie și ai șco
lelor superiore de fete române de peste 
munți. 3) Concurenții vor adresa cererile 
lor pănă în diua de 26 August (8 Sep
temvrie) 1902, Ia adresa d-lui G. Missail, 

putgau.adxi.ee
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președintele Societății; strada Lucac-i 60, 
Bucuresci. — Cererile vor fi însoțite de 
acte originare sau copii legalisate, prin care 
să dovedăscă că întrunesc condițiunile de 
mai sus. 4) Pe lângă actele de cualificație 
se vor mai alătura, actul de nascere, prin 
care se se constate, că concurentul este 
român și n’a trecut etatea de 30 anî, pre
cum și certificatul medical, că este sănătos. 
5) Bursa se acordă pe timp de doi anî, 
cel ce o va obține se va obliga prin act 
autentificat de notarul public, cum că 
după terminarea studielor va rămâne în 
patrie. In cas contrariu va fi urmărit de 
'Societate pentru rambursarea; sumelor 
cheltuite cu el pe timpul studiilor. De 
asemenea va fi obligat a trimite comite
tului la finele fie-cărui semestru școlar 
■certificat de frecuentarea cursurilor și pro
gresul obținut la studii, resultatul fiind 
negativ i-se va retrage bursa. 6) Orî-ce 
cerere sosită după terminul fixat mai sus 
26 August (8 Septemvrie) 1902, nu se va 
lua în considerație. Comitetul.

Ministrul de interne și pașsportele. 
Ministrul de interne ungar a dat ordin, ca 
-notarii comunali să nu ia nici o taxă sub 
titlul de petiții și certificate dela aceia, 
•cari cer pașaporte pentru străinătate. In 
viitor va fi de ajuns se se cără pașaportul 
verbal, er autoritatea comunală va fi obli
gată a-și lua informațiunile necesare din 
oficiu, fără să mai oblige pe petiționari la 
taxe deosebite.

Groznica furtună din Calafat. Vi
neri la orele 5 și 40 m. săra, un ciclon 
teribil s’a deslănțuit asupra orașului Ca
lafat (România) timp de 15 minute, cau- 
sând mari pagube. In gară, ciclonul a 
răsturnat vagonele pe linia cheiului; 7 din 
ele cădend, au fost complect distruse. Pe 
Dunăre-, șlepurile s’au lovit între ele, er 
'vântul a luat de pe punți, vînturătorele 
și celelalte accesorii. In grădinile publice, 
pavilonele au fost descoperite și acoperi
șurile asvîrlite în stradă, la o distanță de 
-50 ni.; de asemenea au fost descoperite 
mai multe case, coșare, pătule etc. Pagu
bele sunt enorme; tote firele telegrafice 
au fost rupte. Totă corespondența tele
grafică, se face prin cablul Vidinului. Te
legrama anunțând acesta scire a sosit la 
ministerul de interne prin Bulgaria.

Pentru masa studenților români 
■din Brașov au intrat: dela Nic. Marin, 
econom Stupini, întru pomenirea iubitei 
sale fiice Elena, reposată în 9 Iunie a. c., 
<cor. 10. — Primescă piosul donator cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. române din Brașov.

Baie rituală evreeseă. Primim in- 
formațiunea, că Eforia școlelor năstre gr. 
•or. din Brașov, în ultima sa ședință, la 
propunerea și Ia stăruința directorului 
șcdlei comerciale Arsenie Vlaicu, a de
cis să Intocmescă și instaleze o baie 
rituală evreescă la băile Eforiei. Baia ri
tuală va sta sub controla și inspecția ra
binului și a hahamului. Aflăm, că deja în 
mai multe rânduri Evreii de aici s’au fost 
.adresat cătră Eforie în acesta afacere, der 
ipănă acum fără resultat.

„Dansatorea și colorile române®. 
Relativ Ia soirea adusă și de noi despre 
măsura polițienescă luată contra trupei 
de varietăți Levandovsky, cetim în foia 
.maghiară din localitate sub titlul de mai 
sus următorele: „Alaltăeri sera, tînăra 
-dansatore a trupei de varietăți, care dă 
.representațiunî la „Pomul verde®, cu nu
mele Gizella Kovalevicz, purta în timpul 
esecutării unui joc, o panglică în colorile 
-.roșu-galben-albastru la pălărie. Poliția a 
confiscat panglica, er pe mica dansatăre, 
care credea pdte, că se află încă tot în 
-România, a pedepsit’o cu o amendă pentru 
•contravenție. Din amendă și-a avut partea 
sa și antreprenorul hotelului, care era 
responsabil în prima linie®.—Suntem infor
mați, că amenda dictată de poliție a fost 
-de câte’5 corone pentru fie-care „culpabil®, 
•er interdicerea representații’lor a fost re
vocată în urmaJ energicei intervenții a 
>d-lui redactor'dela „,Kr. Ztg.®

f’olonisarea țiganilor nomadi. Con
siliul orașului Teresiopol a adresat camerei 
deputaților un memoriu relativ Ia coloni- 
sarea țiganilor nomadi. Foile ungurescî 
aduc scirea, că ministrul Szell s’a ocupat 
deja mai nainte cu acestă cestiune și că la 
ministerul de interne s’a făcut o anchetă 
detailată cu privire 'la colonisarea și sta
bilirea țiganilor corturarî. — Etă o ces
tiune importantă, pe care, decă guvernul 
va reuși să o resolve, va da un bun re
sultat și pentru cestiunea maghiarisării, 
deorece e de prevădut, că Țiganii odată 
stabiliți undeva, vor forma un element 
accesibil pentru ideile lui Banffy et comp, 
și atât arta, cât și industria maghiară vor 
câștiga în faraoni nisce entusiaștl culti
vatori.

Congresul pan-armenian, ce se ține 
la Bruxella, a adoptat cu unanimitate o 
ordine de ții prin care înlătură ori-ce in- 
tențiune de atingere la integritatea Tur
ciei, și a delegat din sînul său o comisiune 
internațională permanentă de a face pro
pagandă pentru aplicațiunea integrală a 
articolului 61 din tractatul dela Berlin, re
lativ la introducerea de reforme în pro
vinciile imperiului otoman.

Situația la granița serbo-albaneză 
este forte îngrijităre. Albanezii refuză se 
mai plătescă dările, er Serbii din Serbia- 
veche și împrejurimi fug în munți.

Arestări în Grecia. Din Atena so
sesc soiri, anunțând continuarea arestărilor 
afiliaților bulgaro-macedoneni. Guvernul 
grecesc lucreză în perfectă înțelegere cu 
cel turcesc. Scopul urmărit de bandele 
bulgare, de-ocamdată este terorea. S’au 
găsit la arestați scrisori, — primite prin 
intermediul unui comitet al cărui sediu 
este în satul Florina, —• prin cari cereau 
bani, arme și explosive, spre a asvîrli în 
aer bisericile, școlile și diferitele institute 
și clădiri, aparținând turcilor și grecilor.

lleferenți economici. Ministrul de 
agricultură a însărcinat pe d-I loan Chirca 
din Seliște cu funcțiunea de referent eco
nomic pentru cercul Seliștei, comitatul 
Sibiiului, și pe d-1 Alexandru Paul, din 
Letca, cu funcțiunea de referent economic 
pentru cercul Ilenda-mare, comitatul Sol- 
noc-Dobîca.

Conflict tiirco-rnontenegceaii. Mi
nistrul plenipotențiar al Muntenegrului la 
Constantinopol a făcut representațiunî se- 
siose la Portă în contra comisarului dela 
frontieră Haindi-pașa, care a ordonat tru
pelor turcesc! și Albanesilor de a trage 
cu armele contra Muntenegrenilor, cari 
locuesc pe teritoriul în litigiu, aprope de 
Velika. Doi Muntenegreni au fost uciși și 
mai mulțî răniți. Guvernul muntenegrean 
declară, că decă acest ordin nu va fi re
vocat, va fi silit să răspundă la atacurile 
turcesci.

Direcția Căilor ferate a suprimat 
compartimentele „pentru nefumătorî“, păs
trând numai compartimentele „ pentru 
dame®.

Fabrica de ghips din Turda s’a 
deschis Vineri diminâța cu deosebită so
lemnitate. Fabrica e bine și modern aran
jată. Ea pote produce la di 3 vagone de 
gips.

Concertele musicei orășenesc!. în
cepând de astădi, 21 Iulie, musica orășe- 
nescă va da în cafeneau Neustădter con
certe în fie-care seră, începând dela orele 
8*/2. Afară de acesta, musica orășenescă 
va concerta în numitul stabiliment Marția, 
Mercurea și Sâmbăta la orele 5'/2 p. m.

Comună „resvrătită“.
Foilor unguresc! li-se raportezi! ur- 

mătdrele despre cașul din comuna Panou, 
despre care am publicat o scurtă notiță 
în numărul trecut al foiei nostre:

înainte de asta cu doi ani, tribunalul 
din Deva a adus sentință, ca pădurea și 
pășunea comunei Pancu se fie trecută în 
proprietatea comunei Roșeau. Sentința.a 
fost apelată. Locuitorii din Pancu însă au 

! pierdut procesul și la forurile apelative. 
! In urma acesta, judecătorul de tribunal 
1 Iăkab și locotenentul de gendarmi Torok 
au eșit în diua de 17 Iulie, cu 30 gen
darmi, ca se predea pădurea și pășunea 
noilor proprietari. Ei au plecat înainte de 
amiadi din Ilia-de-Murăș. In hotarul co
munei Pancu a fost primiți cu pușcături 
și pietrii. Surprinși au vădut, că locuitorii 
comunei, bărbați, femei și copii, au bari
cadat drumul din tote părțile și au silit 
comisiunea și pe gendarmi să se oprescă. 
Bărbați, femei și copii din dosul stâncilor 
au atacat pe gendarmi. Gendarmii au dat 
salve, cari au fost primite din partea lo
cuitorilor cu înjurături, amenințări și îm
pușcături. Vădend primejdia, gendarmii s’au 
retras, împușcând mereu.

Cașul a fost raportat la Deva vice- 
șpanului și procurorului. Deja în decursul 
nopții viceșpanul a luat măsurile necesare 
și două companii de soldați au plecat din 
Oreștie la fața locului. însuși viceșpanul 
Mara din Deva a plecat la fața locului. 
La apariția miliției, locuitorii s’au liniștit.

Din informațiile sosite ulterior reiese, 
că n'a fost vorba de predarea pădurei și 
pășunei, ci numai de prețuirea lor. Ju
decătorul de instrucție Horvath din Deva 
a deschis la fața locului investigația.

Atâta ne spun foile ungurescî, cari 
fac și din întâmplarea acesta cas mare, 
presentând lucrurile in colori desavanta- 
gidse pentru bieții locuitorii din Pancu. 
Sperăm să publicăm inforraațiuni autentice 
dela corespondentul nostru.

Despărțemîntele „Asociațiuneî“.
Convocări.

Despărțementul XXIV Mureș-Oșor- 
heiu își va ține adunarea generală la 21 
Iulie (3 August) 1902 în Bancdul-de-Câm- 
pie. Se va ține și o disertație „despre cre
dințele deșerte ale țăranului român11, de 
învăț. Isidor Dopp. Adunarea e convocată 
de d-1 secretar Ștefan Russu.

— Despărțementul XIII Turda își va 
ține adunarea generală la 3 August în 
biserica gr. cat. din îndoi. Va fi deschisă 
la 3 ore d. a. prin directorul desp. Vor 
diserta cu prilejul adunării d-nii Dr. Vaier 
Moldovan și Aurel Gagia, universitar. 
Convocarea e făcută de d-nii Artemiu 
Codarcea, protopop director, și Dr. Eugen 
Putacean secretar.

— Despărțementul Mociu încă își va 
ține adunarea generală la 3 August st. n. 
în biserica gr. ort. din Mociu. Convocato
rul e subscris de d-nii loan Dan v.-preșe- 
dinte, Simeon Ciuca, secretar.

— Despărțementul Năseud va ține 
adunarea generală erăși la 3 August în 
localul șcdlei din Feldru. Eventuale diser- 
tațiuni sunt a-se anunța cu trei dile 
înainte președintelui. In adunarea acesta 
se va face și alegerea comitetului pe timp 
de trei ani. Adunarea e convocată de d-nii 
Dr. Paul Tanco, președinte, și loan Pecu- 
rariu, secretar.

Înștiințare.
Direcțiunea internatului Pavelean de 

fetițe din Beiuș, împreunat cu școla civilă, 
aduce On. public la cunoscință, că elevele, 
cari voesc a fi primite în internat, să-și 
înainteze petițiile la veneratul ordinariat 
diecesan gr.-cat. din Oradea-Mare până la 
1 August 1902.

In internat se primesc eleve de I.— 
IV. clasă ale șcdlei civile și eleve de I.— 
IV. clasă ale șcdlelor elementare poporale.

Elevele șcdlei civile vor frequenta 
școla civilă publică împreunată cu internat, 
er elevele șcdlei poporale vor frequenta 
școla elementară poporală de stat din lo
calitate.

Elevele solvente plătesc la an o sumă 
de 300 cor. v. a. în două seu cel mult în 
4 rate egale anticipative, adecă în 1 Sep
tembrie, în 15 Noembrie, în 1 Februarie 
și 15 Aprilie.

Elevele aședate în internat pentru 
suina amintită primesc provisiunea întregă, 
adecă cuartir, întreținere corespundătdre 
și bună, luminat, încăldit, spălat, instruc
țiune specială în studii, în declamări, în 
cânt, în diferite desterități, în lucruri de 
mână, economia casnică, în fie care di în 
anumite ore instrucțiunea conversațională 
în limba maternă, maghiară, germană, la 
dorința expresă din limba francesă, dis- 
tracțiune corespundătdre și uniforma, care 
constă dm o- haină, 2 șurțe în forma unei 

haine, o pălărie de ernă și una de vară 
și manta de ernă.

Didactrul anual de 12 cor. pentru 
șcdla civilă, pentru șcdlele elementare de 
5 cor., 90 fii., taxa anuală de 4 cor. pentru 
înscriere, taxele anuale pentru instrucți
unea în limba francesă de 20 cor. în 2 
ore ordinare pe săptămână, pentru instruc
țiunea în pian de 3 ore pe săptămână (1 
'/2 dră instrucțiune, 1 */2 oră deprindere) 
pe anul întreg cu întrebuințarea pianului, 
de 60 cor., spesele pentru cărțile trebuin- 
cidse, materialul de scris, de desemn, de 
lucru de mână etc., nu sunt cuprinse în 
suma sus amintită de 300 cor., ci despre 
acoperirea acestora trebue să se îngrijescă 
părinții seu tutorii.

Petițiunile sunt de a se instrui: I. cu 
carte de botez, 2 testimoniu școlastic. 3. 
atestat medical despre sănătate, 4. atestat 
de revaccinare; doritdrele de a obține 
stipendiu vor aclude și un atestat comunal 
despre posiția și starea materială a lor, 
eventual a părinților lor.

Elevele primite au să aducă cu sine: 
Schimburi, albituri și fuste 6 din fie care, 
— din fuste 3 să fi de iernă, — barem 
8—12 ciorapi de coldre închisă, 1 ploier, 
cel puțin 2 păreebi de încălțăminte (ghete) 
negre înalte nouă, 2 haine de casă din 
creton și 2 din barchet, una manta de 
vară în colore negră seu vânătă. — O 
saltea (Strohsack) 2.20 m. lungă, 100 cm. 
lată, o plapomă de coperit cu 2 învelitori, 
2 ciarciafuri, 2 perini, 4 fețe albe de pe
riei, 4—6 șervete, albe, 1 față albă, 4—6 
ștergare, 2 piepteni unul des și altul rar, 
perie de dinți, de haine și de ghete, să
pun etc.

Elevele să aducă cu sine conscrierea 
tuturor obiectelor și uneltelor trebuinciose, 
în două exemplare.

Elevele au să se presenteze la in
ternat în 2 Septembre 1902.

Direcțiunea.

ULTIME SC1RI.
Zara, 20 Iulie. Cercurile poli

tice sunt viu preocupate de declara
ția deputatului Dr. Ivo Prodan, unul 
din conducătorii dreptei, că nu de
pune jurământul de deputat împăra
tului Austriei, ci numai regelui Croa
ției. După motivarea declarației, loc
țiitorul a recunoscut, că cea mai co
rectă interpretare a leger ar fi, decă 
deputății dalmațieni ar jura fideli
tate împăratului austriac și regelui 
Dalmației. Cuvintele locțiitorului au 
iritat în mare grad pe un alt con
ducător al dreptei, Biankini, care a 
atacat cu violență pe împăratul aus
triac. El cjise: „Noi nu vrem să fim 
nici Austriac!, nici Maghiari, ci nu
mai Croațî Nu permitem, să ne de- 
josescă la nivelul de sclavi ai Aus
triei său Ungariei®.

Roma, 20 Iulie. Regele Victor 
Emanuel a sosit în Racconigi.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 19 iulie 1902.

H Pomul verde. Li'du Macedonescu 
profesor, Brăila ; Mitrânyi, funcționar, Bucuresci; 
Welter, fabricant, Constanța; D-șora Diel. profe
sori, Brăila; Weindl. comerciant, Sibiiu ; Tsche- 
schke Hartmann, Budanesta ; Ghinceanu, funcțio
nar, Brașov; Sîrbu, medic, Caransebeș.

H. Orient: Ary. Budapesta; Siros, direc
tor de orfelinat, S. S. Gyorgy; Mate, redactor, T.- 
Mureșului; Mețianu. protopop, ZernoștI; lonescn, 
proprietar, Galați.

H. Europa: Bauer, Arad; Becsassy, Dids- 
gyor; Philipp, librar, Strigon; Dr. Agoston, pro
fesor, Oradea; Gyertyânfiy, Vargyas; Giurescu, 
Bucuresci. Buker. Budapesta; Oppenheim, Kiiry, 
Fabian. Seidl, Herzog, Viena.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian TT Dop.

Stabiliment de hydrotherapie

Wăllischhof
— stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderate.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi
siunea întregă 21—32 fi. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Shvrza, 

medic consiliar medic dirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariabilfer- hofp. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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i Cursul pieței Brașov.
Din 21 Iulie n. 1902.

. 121.50'
. 97.90

. 97.70

. 98.-

. 206.25

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n .18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
GfalbenI r 11.20 fi 10.30
Ruble RusescI A 2.54 — â —
Mărci germane n 117.25 fi —«—
Lire turcescl 21.40 21.50
Scris .fonc.Albina 5°/f 101.- V 102.-

de argint austr. . .
de hârtie austr. . .
de aur austr. . . .
din 1860...................

. 101.80

. 101.70
. 121.66
. 153.40

15 97

Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0 • •
Renta de corone ung. 4%
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/o. 160 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . • .
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 80 
Renta
Renta
Renta
Losuri
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 707.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 678.75 
Napoleondori........................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente austr. 4% de corone .
Note italiene.............................

. 19.06 
. 117.07% 
. 239.77’/2 
. 95.27>/2 

99 75 
94 20

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 18 Iulie. 1902.

S fi m I n ț e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pana ia
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.45 8.55
Grâu dela Tisa .... 80 8.40 8 50
Grâu de Pesta 80 8.35 8.45
Grâu de Alba regală . . 80 ,— .—
Grâu de Băcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 ■ — ■—

Cuuli-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noufi per 
Hect. 10C cliilograme

dela pană la
Sficara . . . 70- 72 6.60 7.85
Orz . . . nutreț. . 60- 62 6.30 6.55
Orz. . . . de rachiu 62- 64 610 6.20
Orz . . . de bere . 64- 66 5.75 6.—
Ovfis . . .
Cucuruz . . bănățen . 76 .__ —•
Cucuruz . . alt soiu . 78 —.— —.—
Cucuruz . ,
Hirișcă

fi fi
4.50 5.—

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1
dela până

Săm. de trifoi U Luțernă ungur. 46.— 54.—
fi „ transilvană 8 35- 40.-

„ bănăț.enă 8 42.— 46.—
n „ roșiă to —■.— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0 —,—
Ulei de in . . <43 —.— —..
Unsdre de porc dela Pesta n0 65.— 65.50

fi fi dela țeră . —.— —.—
Slănină . . sventată . -d 55. - 56 —
Prune .... din Bosnia 0

fi
Lictar .... Slavon și Serbia

0 
rl _____

din Serbia în s. A —. — —.—
Nuci . . . • slavon nou Pi — —,—
Gogoși..." serbesc —

fi din Ungaria
Miere . ... ungurescl. Q) —.— —

serbescl . .— —. —
Ceră .... brut —.— —
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 18 Iulie 1902

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14
fi Grâu mijlociu . . . 13 80
fi Grâu mai slab . . . 13 20
fi Grâu amestecat , . 11 20
fi Secară f'rumosă. . . 9 30
Jî Sâcară mijlocia. . . 9 20
fi Orz frumos .... " 8
n Orz mijlociu. . . . .7 50.

OvSs frumos. . . . ’7 —
n Oves mijlociu . . . 6 40

Cucuruz .................... 8 70
fi Mălaiu (meiti) . 8 —

Mazăre........................ 21 —
Linte ........................ 13 —
Fasole........................ 10 —

fi Sămânță de in . . . 24 —
fi Sămânță de cânepă . 8 25

Cartofi........................ 2 40
fi Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . — 96
fi Carne de porc . . . 1 04

Carne de berbece. . — 72
100 kil. Său de vită prospăt . 44 —

fi Său de vită topit . 64 —

loszeker, loszerszâm, hâzi butirok, 
1 varrogbp, sertesek es 5 hecto tO- 
rokbuza nyilvânos ărvereseu ela- 
datnak.

Mely ârveresnek a Dagy-sinki 
kir. jârâsbirosâg 1899 6vi V. 266/10 
sz. vegzese fulytân 180 kor. hâtrâl. 
tbkekbveteles, ennek 1899 evi janu- 
âr ho 14 ik napjâtol jâro 5°/0 kama- 
tai, 1/3% vâltddij es eddig Osszesen 
3 kor. 50 fillerben mâr biroilag meg- 
âliapitott valamint a mâg felmerti- 
lendo kbltsegek erejeig Nagy-Sâro- 
son alperes lakâsân Jeendb eszkbz-

lesbre 1902-ik ev julius ho 25-dik nap- 
jănak delîPăni 2 orâja hatâridoul ki- 
tuzetik âs ahboz a venni szândeko- 
zdk oly megjegyzâssel hivatnak meg, 
hogy az eriutett iogdsăgok ezen âr- 
verâsen az 1881. evi LX. t.-cz. 107. 
6s 108. §-a ertelmâben kbszpânz fi- 
zetes iiiellett a legtObbet igârdnek, 
sziiksbg eeeten becsâron aiul is el 
fognak adatni.

Kelt Nagy-Sinken, 1902 evi 
julius ho 12-ik napjân

Szcntpeteri Tiela, 
601(1—1) kir. bir. vghjtb.

Târgul de rîmătorl din Steinbrucli.
Starea rî mă tori lor a fost la 15

44,334 capete, la 16 IulieIulie n. de
au intrat 677 capete și au eșit 368 capete, 
rămânând la
44,643 capete.

Se noteză marfa ungtirescă: Ve c h e 
grea dela 103 —105 fii. tînără grea, dela 
112—114 fii., de mijloc dela 111 — 112 fii. 
ușâră dela 110—101 fii. — Serbesca:gre a 
111—114 fii., de mijloc 110—112 fii., ușor.?. 
109—110 fii. kilogramul.

17 Iulie n. un număr de

Cursul leșurilor private
din 17 Iulie 1902.

Nr. 8363-1902.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de prac

ticant Silvic devenit vacant la orașul 
liber regesc prevăzut cu magistrat 
al Brașovului deschid prin acâsta 
concurs.

Concurentii au în înțelesul § 36 
art. de lege XXXI din anul 1879 
a-și așterne rugările lor instruite 
cu documentele despre absolvirea cu 
succes a cursului academiei silvice, 
despre integritatea lor morală, despre 
starea lor sanitară, etatea, cunoscința 
limbei maghiare, germane și române 
precum și aplicarea lor de până acum 
la subscrisul până în 5 August la 
12 ore p. m.

La postul sus amintit pot con
cura și elevii, cari absolvă academia 
silvică în Iulie anul curent der dintre 
aceștia numai acela pote fi ales, care 
produce și absolutoriii academic.

Emolumentele inpreunate cu 
postul de practicant silvic sunt: 1000 
corone salariu fundamental 240 co- 
rdne relnt de cuartir, 24 metB 
blane de lemn de fag și cuincuena- 
lele statutare

Brașov, 2 Iulie 1902.
Dr. Frideric leitei

2—2.(591) vice comite.

Nr. 8363—1902.

PALYĂZATI HffiDETMENY.
Bras^d rendezett tanâcsu szab. 

kir. vârosnâl uresedesbe jott erddgv a- 
kornoki âllâsra ezennel pâlyâzatot 
hîrdetek.

Pâlyâzok tartoznak az 1879. âvi 
XXXI- t. cz. 36. §-a ertelmâben az 
erdfiakadâmiai tanfolyamnak sikerrel 
tortent bevbgzdset, eldbletok feddhet- 
lensbgât, ești egeszsbgiiket, âletko- 
rukat, a magyar, nemet es român 
nyelv ismeretet, valamint eddigi szol- 
gâlati alkalmaztatâsukat igazolo ok- 
mânyokkal felszerelt pâlyazati kârel- 
miiket f. bvi augusztus ho 5-big deti 
12 drâig nâlam benyujtani.

Ezen âllâsra az erdeszeti aka- 
demiât a. folyo evi julius havâban 
vegzd novendekek is pâlyâzhatnak, 
azonban ezek kozul a vâlasztâs csak 
azon feltâtel alatt fog megtortânni, 
ha a megvâlasztott akademiai vâg- 
bizonyitvânyt is bemutatja.

Az erddgyakornok evi jârandd- 
sâgai 1000 kor. alapfîzetbs, 240 kor. 
lakbbr. 24 urmeter bukkhasâbfa es 
a szabâlvrendeletilcg megâllapitott 
otodâves potlek.

Brasso. 1902 evi julius hd 2-ân.
Dr. Jekel Frigyes s. k.

aii spân.

Bursa de Bucuresci
din 18 Iulie 1902.

Valori <3
Scad.
cnp.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... 7o tpi.-Ocl 97?/,
„ „ Impr. J892 . . . 5 n Ian.-Iul. 97.—
„ ,. din 1893 . . . 5 » 97.
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4 >, lau.-lnl. 84-
„ „ Impr. do 50 mii. . 4 n 11 fi 84.1/,
„ „ mpr. de 2'4 m. 1890 4 n 85.’/,
„ „ Ilmpr de 45 m. 1891 4 » 84?/,
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 n 84.3/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 >, 85.-

Oblig, de Stat (Conv. rurale) (i n Mai-Nov. 85.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 18-^9 57o Ian,-Ini. —.—
n „ n d'n 1*84 Mai-Nov —
n n din 188* 5 „ Iun,-Bec, —
„ „ „ din 1890 5 a Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . fi lau.-lnl. 97 '/,
Scris, fonciare rurale din 181-0 41, 85?/,

„ „ urbane Bucuresc 5 „ 86.’/2
n n n • n a 79

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „ fi
v.;n. - *.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50' 150 v.
Banca Naț,ion. uit. iv. 86.— 500 înrr. v. _ ,—
Banca aicelă.............................. 500 150 v. 2385
Daca-Ron'ânia uit. div. 35 lei 2C0 într. v 272—
Kațioriala de asig. uit. div. lei 43 2- 0 |i;
Soc. bazalt artif. uit., div. lei 30 2 -0 fi 388 —
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 H 388 -
Soc. rom. de hârtie uit. —.— IC”

Patria1' Soc. de asig. uit. 4 Ri 100 _ t_
Soc. rom.de pe’rol lera. u. d.O 200 _ _ —

.. „ „ „2 em. ii. d.O 1000 —
Soc. de fur. militate u. d. 60 1. 800 _ t__
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1 1000 _ ’ —
Social, i-, constr de Tramaxs 200 _ t_
20 franci aur............................... _ ____
Fabricile Unite de gazose. . . 12 fi fi --

S «! ® IM |> t U r i x

cump. i.ilr

Basilica.................................... 19.25 20 25
Credir, .................................... 4 33 — 437.—
Clary 40 ii. m.......................... 189. 190.50
Navig pe Dunăre.................... — —-
Insbruck .......................... 82.50 81.50
Krakau ............................... 74 50 76 50
Laibach................................... 71 — 7\—
Buda......................................... — —
Pa'fiy......................................... 193- 203.—
Crucea roșie austriacă . . 190.— 192 50

» n «ng..................... 56. 57 —
„ „ ital .... 28.- 2 -50

Rudo.f................................... 76.— 79 —
Salm......................................... 2i'5 — 2-10.—
Salzburg.................................... 75.— 78 —
St. Genois .......................... 264.- 274.—
St.anislau ......................... _ —.
Tnentine 4'/2"/n 100 m. c. . 423. - 427.—

,, <7o 50..................... 40.50 44.25
Walustein............................... 67.— 69 -

„ de 10 franci . . . 34 — 36 —
Banca h. ung. 4"/<...................

De închiriat.
In Svada Castelului nr. 18, (Burg- 

gasse) 2—3 odăi spre stradă pentru 
viligiatori pe dbue luni.

(602)1—1

266 -1V( 2

Banca na-, a Rom.
Avansuri pa etccte
Banca agricolă
Louura . . . .
Viena.........................

6% Paris .... 37o7 .. P iersburg . . 57..
9-107 Berlin ....
3 Belgia . . . 8—
8>/2 Elveția .... 31/,

vegrh szâ.m.

ARVERESI hirdetmeny,
Al’ulirt kikttldOtt birosâgi vegre- 

hajto az 1881. evi LX. t -cz. 102. §-a 
ertelmeben ezennel kbzhine teszi, 
hogy a fogarasi kir. jrbn6-;ag 1899 
âvi Sp. II. 24/6 sz. v< gA-s-i kbvet- 
kezteben, Dr. Turku Jânos fogarasi 
îîgyved Altai kâpviselt fogarasi Za- 
kariăs Jozsef kereskedo javâra uagy- 
sârosi Patoh Bela kOrjegyzd ellen 
322 kor. s jar. erejeig 1902 evi fe- 
bruâr ho 14 en foganatositutt kiele- 
gitesi vegrehajtâs utjân Jefoglalt ba 
790 korra becsiilt kdvetkezo ingdsâ- 
gok u. m.: 1 federes kocsi, svâna, 1

Publicații! n e.
Moștenitorii după rămasul d lui Otroban Nandor încunosc.iințeză 

prin acesta, cum-că realitățile următore, car) au remas din licitație se 
dă voie a-se vinde si din mână liberă. Acesta sunt precum urmeză:

1) Casa de lemn, în Brașov fScheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou 
(676 vechid) indusă. în cartea funduară nr. 2660, n-rii top. 3348, 3349.

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranjamentul, 
indusă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A f 25 404/12 nr. top.

3) In Baclfalu, casa cu nr 446, cu 9 apartamente de locuit, cu o 
mare grădină de pdme, odăile folosite pentru locuință dc vară, dim
preună cu mobiliarul, indusă în cartea fuuduară nr. 598 A f 1659/1, 
1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top.

4) In Baclfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină, indusă 
în cartea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 1361/2, 1363/2, 
1364/2 n-rii top.

5) In Elopatak stațiune balneră așa numita „Villa Zonau cu în
treg angajamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi, la apa mi
nerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 1546/1, 1546/2, 
1546/3, 1547, 2744 nr. top.

6) Casele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechiG 488, in
duse în cartea funduară Nr. 2660 nr; top. 5434, și casa din strada Spi
talului Nr. 11 nou și cel vechiu 475, nr top. 5420, două case legate una 
de alta (fost hotel Baros).

7) Imobilul din Apața. loc de zidire, indus în cartea funduară nr. 
1011, n-rii top. 1601/2, 1602/2, 1603/2

8) Livadea din Tușnad Nr 976 indusă in cartea funduară nr. A f 
12 508/12

9) R-alitat.ea aflătdre în Bblon Nr 634 indusă în cărțile funduare 
sub Nr. A f 3759/3.

10. O șură aflătore in Ag-’stoufalva.
1.1. O baie de fier in FeLo-Râkos
12. Realitățile aflătore în Bar iocz sub Nr. 674 și 736 indusă în 

cartea funduară sub Nr A f 263, 26 5 și 267/1, 267/2.
Informațiuaî mai detailate se pot lua în cancelaria d-iui advocat 

Zakariâs lânos, Brașov strada Spitalului militar Nr. 3, unde se pot 
vedb și condițiunile de venejare a părților.

Brașov, 28 Iunie 1902.
Szabo Alesandru,

596,2—4 executorul înfrtgulii1 remas după GRoban.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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