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Âtamte neutru Austro-Unsaris: 
Pe un an 24 oor., pe ș6se lunî'

12 car., pe trei luni 6 oar. 
N-rii do Duminecă-, 3 fi. pe an.

Pentru Somata și străinătate; 
Po un an 40 trapei, pe șâoe 
luni 20 fr., po trei luni 10 fr.
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ciele .poștale din întru ei din 
afară și la d-nii colectori.

Âtawiiinl pentru Bras?.
Administrațwmea, Piața ir are. 
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I.: Pe un an 20 oor., pe seae 
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Cu duBu.1 în casa : Pe tir an 
24 oor., pe K luni 12 o., 
luni 6 corone. — Un osempuir 
10 bad. — Atât abonam antale 
cAt și înanrțiunile sunt a so 
plăti înainte.
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Declinul și desastrul
Ultimul period al campaniei memoraudiste.

XV.

Din momentul, când, în urma 
grațierii, condamnații în procesul me
morandului au fost părăsit închiso- 
rea, cei doi matadori ai „campaniei14, 
frați de cruce cu Slavici-Brote, Dr. 
Vasilie Lucaciu și Iuliu Coroianu, 
au și esit pe prosceniu, cliiar a 
doua c}i în Budapesta, unde se în
truniseră toți cei liberați dela Se- 
ghedin și Vaț. Lucaciu și Coroianu 
au fost câte-va cjile obiectul curiosi- 
tății, mai ales a gazetarilor din Bu
dapesta, dintre cari unii îl interwie- 
vau, alții înregistrau fie-care pas al lor.

Acești matadori, vanitoși cum 
erau, se găsiră ârăși în elementul lor. 
Ei au fost aceia, cari au umblat pe 
la ministru-președinte Banffy și pe 
la ministrul de justiție Erdelyi, fă- 
cându-se interpreții sentimentelor de 
mulțumire a celor grațiațl și presen- 
tând ministrului de justiție adresa 
omagială de mulțumire a acestora 
cătră Majestatea Sa. La ministru- 
predinte Banffy, Lucaciu și Coroianu 
au fost conduși în audiență de faimo
sul agent politic Paztnandy, care i-a 
fost visitat și în încăisore, la Se- 
ghedin.

Patru cjile după grațiare fbia 
maghiară guvernamentală „Kolozs- 
var“, trecând în revistă vocile fiare
lor române asupra actului grațierii, 
fise despre organul nostru:

„....„Gazeta Transilvaniei" din 
Brașov scrie cu ore-care reservă des
pre actul grațierii. Se vede, că îi e 
temă, că memorandiștii se vor pune 
în fruntea direcțiunei moderate. .Nu
mita foie avertiseză fin pe Lucacih, 
că da, ei sunt liberi, se nu uite însă, 
că Românul nu este încă liber, ci 
și ac}I e asuprit, ca în epoca iobă- 
giei... Privitor la soirea, că memo
randiștii vor se mulțămescă guver
nului pentru grațiare, „Gazeta" dă 
espresiune speranței, că acestă scire 

nu se va confirma. Și totuși a pri
mit, cjeu, confirmare"...

Dâcă a primit și cum a primit 
confirmare acea scire nu cercetăm 
aici. Observăm inse, că pe nedes- 
pârțiții „frați dioscurl4 îi vedem în 
Septemvre 1895 pentru ultima 6ră 
representând și diplomatisând lao
laltă.

Abia trecuseră doue luni dela 
acel debut al matadorilor amintiți 
și cei din tovărășia „tribunistă" au 
și început se bată erăși toba cea 
mare de bătaiă, căci se întâmplase 
ceva pentru ei cu totul neașteptat: 
presidentul comitetului le arătase 
pentru prima oră, în timp de patru 
ani, că nu era cu totul indiferent 
față de cele ce se petreceau cu cjia- 
rul „autorisat" și în jurul seu.

Isbucnise în ascuns ceea-ce se 
numea „crisa Tribunei". Se audise, 
că acest cjiar a fost „secuestrat" de 
presidentul comitetului pentru o pre- 
tensiune a sa privata. Curând înse 
se vădii, că divergența, ce s’a fost 
iscat între președintele comitetului 
și deținătorii de atunci ai „Tribu
nei", a fost de-o natură mult mai 
gravă.

Primele informațiuni le aduse 
la noi, cu privire la „secuestrare", 
un articol apărut în „Gazeta Popo
rului" din BucurescI, scris de sigur 
de fostul administrator și dirigent 
al „Tribunei", Eugen Brote, care 
pretindea, că acest cjiar era al lui. 
Presidentul pretindea la rândul său, 
că cjiarul era al comitetului.

Resultatul fu, că „ghinărarul" 
din „esiliu" mobilisâ întrâga tovă
rășie de dincoce și de dincolo de 
munți, în contra presidentului, că
ruia, cunoscutele conventicule, ce le 
ținură, îi pregăteau sentința de 
mbrte.

Un ast-fel de conventicul au 
ținut în secret sobolii și aici în Bra
șov și au decis, ca presidentul se 
fie delăturat, pe cuvânt că le sta 
numai în cale scribilor dela „Tri

buna", și îi împiedeca în lucrarea 
lor, pe care voiau să o „ducă mai 
departe12, și acum, deși „comitetul" 
încetase de a mai fi „întemnițat".

Cel mai înfocat părtinitor al 
intrigilor conventiculiste devenise Dr. 
Vasilie Lucaciu. El, care, în con
sonanță eu presidentul, a fost con
statat în depunerile sale, făcute 
înaintea juriului din Clușiu, că Eugen 
Brote prin procederea lui arbitrară 
a abusat de încrederea comitetului, 
acusa acum, braț la braț cu Brote, 
pe președintele său de acelaș mare 
păcat. Lucaciu a fost acela, care, 
punându-se în fruntea consorteriei, 
ce umbla să spargă partidul, a pro
vocat scisiunea în comitet; el s’a făcut 
apărătorul fervent al celor-ce înce
puseră a striga în gura mare, că 
ei au primit din nou „însărcinarea 
de a combate ori și ce mișcare com- 
promițătore pentru poporul român" 
— după-ce li-se dase semnalul de a 
dernobilisa și a lăsa în plata Dom
nului memorand, partid și program 
național și luptă comună cu națio
nalitățile.

Din momentul acesta desastrele 
suferite în decursul campaniei me- 
morandiste fură încoronate de de- 
sastrul cel mai mare, care era des- 
binarea în doue a comitetulni însuși, 
desbinare ce avu ca urmare isbuc- 
nirea unei lupte de tot pătimașe în
tre „ autorisații" vechi și noi.

De aici încolo scie fie-cine ce 
s’a întâmplat, cum tbte încercările 
de a restabili înțelegerea între „tri- 
buniști" și cei, cu care aceștia s’au 
fost înfrățit dela începutul „cam
paniei", au rămas zadarnice; cum 
afacerile naționale au decăcjut din 
ce în ce, ajungând a fi tîrîte pe strade 
și esploatate de toți, câți aveau 
interes la acesta; cum, în fine, ad
versarii esistenței nbstre naționale 
se bucurau și se desfătau de acâstă 
situațiune deplorabilă în conducerea 
partidului nostru și fiarele lor nu 
mai erau decât ecoul cronicei scan- 

dalose, ce o Introdusese a doua „Tri
bună" înființată la Arad, cu scop ca 
să servescă intereselor disidenței „tri- 
buniste" condusă de Lucaciu-Mangra.

Pactul. Ministrul-președinte SzeZZ a so
sit alaltăeri dimineța în Viena unde a avut 
o întâlnire cu ministrul-președinte Koerber, 
cu care conferit asupra pactului. Ieri s’a 
început a treia cetire a tarifului vamal. E 
probabil, că în decursul acestei luni, cei 
doi miniștri-președințl vor merge de-odată 
la Ischl, ca să raporteze cordnei despre 
starea pactului.

Goluchowski in Italia. Din Roma 
se comunică o scire interesantă. Ministrul 
austro-ungar de esterne, contele Golu- 
chowski, va merge la finea lui August, seu 
la începutul lui Septemvrie în Italia, cu 
scop de a conferi cu ministrul de esterne 
Prinetti și cuministrul-președinte Zanardelli. 
Goluchowski va fi primit și de Regele 
Victor Emanuel în Racconigi.

O interpelare în cestiunea Româ
nilor din Bulgaria. Deputatul bulgar 
Iconomoff a făcut în Sobranie o inter
pelare importantă. El a cerut să i-se răs
pundă, ce măsuri a luat guvernul contra 
acțiunei Românilor din satele de pe ma
lul Dunărei și mai ales de prin împreju
rimile orașului Turtucaia. In satele româ
nesc! din acea zonă — adaugă Iconomoff 
— Românii lucreză la asimilarea locuito
rilor bulgari (?!). Deputatul termină între
bând pe guvern, dâcă nu e timpul, ca gu
vernul bulgar să useze de aceleași mijloce 
pontru bulgarisarea Românilor din Do- 
brogea și Bulgaria, de care useză Românii 
din regat pentru romanisarea Bulgarilor. 
In urma acestei interpelări, mai multi de
putat! au decis chiar formarea unei ligi 
pentru combaterea Românilor de pe ma
lurile Dunărei.

Reforme în Macedonia. „Neue 
Preia Presse" și „Neues Wiener Tagblatt“ 
își esprimă satisfacția pentru pasul făcut 
în comun la Constantinopol de cătră Aus
tria și Rusia în privința reformelor, ce tre-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Preumblări ta BucurescI.
XXXIII.

Iubite amice!
Un profesor tînăr universitar dicea 

mai dilele trecute într’o cuvântare publică, 
că noi avem atâtea libertăți, încât putem 
da de pomană și celor, car! n’au.

In a dever libertățile nostre sunt atât 
de multe și sunt atât de întinse și de 
largi, încât au creat un liberalism și un 
democratism rău înțeles, și au dat nascere 
la nisce stări sociale nepotrivite cu un 
stat cultural.

Numirea din partea partidelor poli
tice în funcțiunile publice a agenților 
electorali analfabeți și manuarea pressei 
de nisce fugari de pe la șcdlele din țeră 
și din alte țâri, cari fac eserciții de stil 
mahalagesc în foile nostre periodice, au 
micșorat prestigiul autorităților statului, 
iu redus la zero respectul datorit per- 

sdnei și au omorît spiritul cel frumos în
tre Români.

Politicianii înfierbântați la cap, pur
tând o luptă perpetuă cu buna ordine și 
cu buna cuviință, au fost atât de liberi 
în fraseologia debitată în întrunirile pu
blice, încât n’au lăsat neatinsă nici o per- 
sonă de considerațiune și au scoborît. su
veranitatea națională jos în mahala, fă
când din cetățenii mahalagii, depositari ai 
instituțiunilor nostre electorale.

Pentru luminarea cetățenilor alegă
tori se cerea o pressă potrivită cu cres- 
cerea lor, cu gradul lor de cultură și cu 
apucăturile lor și care trebuia redactată 
într’o limbă cum se vorbesce la mahala. 
Politicianii au satisfăcut cererea, luând ca 
basă în redactarea diarelor ficătorea po
porală: „frundă verde lobodă, gura lumei 
îi slobodă" și acestă „slobozenie^ la noi 
se numesce „libertatea pressei'1.

Libertatea pressei, asociată cu liber
tatea cuvântului, au dat prin „tărbacă" 
seu pe românesce, prin noroiu, tote gu
vernele câte s’au succedat la cârma țării 
și tot din acestă libertate s’a născut și 

familiaritatea cu care sunt tractați la noi 
miniștrii țării; o familiaritate degradatdre 
pentru dmenii culți.

Pressa lipsită de demnitate și cons- 
ciință, fiind la largul ei, și fruntașii atacați 
la strimtul lor, nu s’au putut apăra în 
contra poreclelor batjocoritdre.

Mai mult decât atât, libertatea pres
sei ne-a infectat și simțămintele ndstre 
morale. Speculanții, abusând de libertățile 
nostre prea largi, au umplut țera cu cărți 
și cărticele imorale și pornografice.

Trecând într’o di pe la librăria unui 
anticar evreu, situată în cea mai frecven
tată stradă a capitalei, și zărind în vitrină 
o carte întitulată: „A apărut arta de a 
nu face copii" mi-s’au revoltat simțămin
tele de om și de creștin, vedând cum se 
calcă în piciăre morala, legea și religia; 
încât am esclamat și eu cu țăranul român: 
„bună țeră, rea tocmelă".

Imprimatele infecte și criminale se 
afișeză și se colportăză, fără ca procurorii 
regatului să intervină și să pună mâna pe 
vinovați și anume pe autori, tipograf), 
editori și colportori.

Libertatea pressei e numai în prin
cipiu stipulată în constituțiunea țării, ră
mânând ca corpurile legiuitdre să întru
peze principiul într’o lege specială, care 
n’a fost adusă nici pănă adi.

Unii entusiaști ai generațiunei tre
cute așteptau dela nelimitata libertate a 
pressei minuni pentru desvoltarea litera- 
turei și culture! poporului român. Au fă
cut minuni însă în rău. In loc să producă 
rode bine-făcetdre, ne-au otrăvit simțămin
tele religiose, morale, etice și estetice. 
Ne-au stricat limba, care în scrierile jido
vilor, pretinse a fi destinate pentru popor, 
e o limbă mai mult păsărescă decât ro- 
mânescă. Au umplut țera cu foi periodice 
redactate de străini, cari au pretensiunea 
să ne facă politica nostră în țâra ndstră.

Anevoie cred, că s’ar mai găsi o ca
pitală în care să apară ca la noi atâtea 
diare scrise în limbi străine: germană, 
maghiară, grecă, sârbă, bulgară și chiar 
ebree, cum e „Hajoetz" al Jidovilor, re
dactat într’un jargon stricat german și ti
părit cu litere ebraice.

Tdte acestea diare cântă, când nia 
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bue se se aducă în Macedonia și Albania. 
Numitele diare die, că acesta dovedesce, 
că acordul austro-rus în privința afaceri
lor din Balcani subsistă tot așa de solid 
ca la început și că iradeaua prin care 
Sultanul ordonă reforme, probeză eficaci
tatea influenței austro-ruse.

„Allgemeine Correspondent1 spune, că 
intervenția austro-rusă la Constantinopol 
pentru acordarea de reforme în Macedo
nia și Albania s’ar datori stăruinței primu
lui ministru bulgar Daneff în timpul când 
acesta a fost la Petersburg, er „Allgemeine 
Zeitung'1 asigură, că Rusia și Austria au 
cerut la Constantinopol reforme pentru 
Albania și Macedonia în limbagiul cel mai 
energic, dând a înțelege Porței, că sunt 
hotărîte să ia măsuri, decă acordarea de 
reforme va întârdia.

Jeremiads- „Ellenzek" din Clușiiî 
nu e mulțumit cu activitatea societății 
carpatine maghiare, care și-a ținut dilele 
acestea adunarea generală în S.-S.-Geor- 
giu. In special îi face aspre reproșuri nu
mitei societăți, pentru-că a cheltuit suma 
de 140.000 corone, ca se cumpere și aran- 
geze băile din Valea Vinului, comitatul 
Bistriță-Năsăud, pe care le-a botezat pe 
unguresce „Radna-Borberek“. Scopul aces
tor cheltuieli fu, ca se-i scotă pe „agita
torii valahi" din acel cuib. Și care a fost 
resultatul? Resultatul a fost, că „agita
torii" și-au făcut pe banii unguresc! un 
alt cuib, încă și mai strașnic, la Sângeor- 
giu. — Diarul unguresc încheie cu mâh
nire : „Decă societățile ndstre vor trata 
tot astfel tdte cestiunile naționale, atunci 
patrioții jertfit-ori vor ajunge la faliment, 
er vulturul cu done capete, care ține în 
lanț emblema de 900 ani a Ungariei, în 
timp de 100 de ani ne va înghiți patria"...

împăratul Wilhelm și Polonii. 
Din Posen se anunță diarului „Oredaw- 
nik“ de acolo, că camerarul împărătesc 
Morawski a visitat pe unul din miniștri 
prusienî și în numele nobilimei polone l’a 
rugat să înduplece pe împăratul Wilhelm 
a-și amâna pe anul viitor visita sa în 
Posen.

Maghiarisarea numelor in justiție.
In numărul nostru de la 20 Iulie n. 

am aratat, că maghiarisarea în justiție ia 
o întindere tot mai mare. Atât în proce
durile contradictorii, cât și în cele ne- 
contradictorii, ca de es. judecarea răma
selor, cartea funduară etc., numele par
tidelor, martorilor, experților se strigă cu 
numele maghiarisat, ba chiar și în proce
sele verbale, în sentințe și alte acte jude
cătoresc! numele cu accent nemaghiar se 
maghiariseză. Acesta n’o fac numai de 
capul lor judecătorii și oficianții de tdtă 

categoria de pe la tribunale și judecătorii, 
ci maghiarisarea e impusă prin ordin, cum 
e d. es. și ordinul pe care l’a dat presiden
tul Tablei reg. din Clușiu cătră tdte tri
bunalele și judecătoriile de ocol (jârâsbi- 
rosăg) de sub conducerea lui.

Scirea despre acest ordin o aduc foile 
unguresc! scriind următorele:

„Ordin patriotic. Presidentul Tablei 
reg. din Clușiiî a adresat vin ordin circu
lar cătră tribunalele și judecătoriile de 
ocol de sub conducerea lui. In acest or
din le învită, ca pe viitor în afacerile ce 
vin înaintea judecătoriilor, numele de bo
tez ale partidelor să se introducă în limba 
maghiară în registre, tot așa numele parti
delor, martorilor, esperților chemați a-se 
presenta, s& se strige în limba maghiară. 
De asemenea în procesele verbale înche
iate trebue să figureze numele maghiar. 
Acestă măsură a presidentului o motiveză 
împrejurarea, că din causa întrebuințărei 
numelor diferite, una și aceeași afacere 
e înregistrată sub numeri diverși. — Foile 
estreme valahe fac mare sgot din causa 
acestui ordin și învită pe advocații valahi, 
ca să înduplece pe presidentul Tablei reg. 
a-șî retrage ordinul. La judecătoria din 
Deva advocatul valah Hossu a și încercat 
să useze de dreptul de a protesta contra 
ordinului, judecătorul de ocol însă l’a re- 
fusat."

Regele Italiei în Rusia.
Regele Victor Emanuel a părăsit 

Rusia, dăr atât diarele italiene, cât și cele 
rusesc! continuă a publica amănunte asu
pra declarațiunilor regelui și a ministrului 
său de esterne Prinetti.

„Tribuna'1 din Roma primesce o te
legramă din Petersburg în care se spune, 
că după-ce regele s’a suit în vagon și se 
aședase la ferestră, Țarul îi striga: „La 
revedere în Roma!" Regele îi răspunse: 
„încă odată mulțumiri sincere și la cu- 
rîndă revedere; poporul meu vă va saluta 
cu sentimente de recunoscință".

Din convorbirea lui Prinetti cu un 
redactor al lui „Nowoje Wremjau mai 
sunt de relevat următorele : Prinetti a Țs 
textual: „Oeea-ce mai 'nainte părea im
posibil, începe acum se se realiseze. Noi 
Itulienii suntem mulțumiți, că s’a făcut 
apropierea. Primirea cordială și căldurosă 
făcută regelui ne-a umplut inimele de sa- 
tisfacțiune". Despre apropierea economică 
între cele două țări, Prinetti s’a exprimat 
ast-fel: „E absolut de dorit, ca Rusia și 
Italia se ajungă la o hotărîre radicală, 
avantagidsă pentru amândouă țările. Der 
cheia actualei situațiuni se găsesce în ma
nile- Germaniei și trebue să se aștepte, ce 
atitudine va lua parlamentul german. Ve
nit! la Roma; acolo vom vorbi pe larg în 
privința acesta și asupra multor altor 
cestiuni".

Cardinalul Ledocliovski.
Cardinalul Ledocliovski, prefectul pro

pagandei fide, a repausat alaltă-er! în 
Roma, după cum am anunțat eri la ultime 
scirl. Ledocliovski era originar dintr’o fa
milie de conte polon. înzestrat cu talente 
estraordinare merse de tînăr la Roma, unde 
fu educat în academia preoților nobili, de 
unde apoi întră în diplomația papală. A 
funcționat în servicii diplomatice în Lisa
bona, America de sud, Neo Granada și 
Bruxella, unde ca nunciu papal a fost 
succesorul lui Leo XIII. La 1865 arhie
piscop în Posen-Gresen, unde se bucura de 
grația împăratului Vilhelm I. și mai ales 
a împărătesei Augusta, despre care se 
dicea, că a trecut în taină la biserica ca
tolică. Pe timpul kulturkampfului a ajuns 
în închisore, de unde liberat după trei 
ani, la 1876 s’a mutat definitiv la Roma. 
La 1892 Ledocliovski fu numit prefect 
al propagandei

In calitatea sa de prefect al propa
gandei primi o dată în audiență pe un 
magnat ungur. Acesta stăruind pentru li
turghia maghiară a greco-catolicilor ma- 
ghiarisațl, i a dis lui Ledocliovski. că decă 
nu se acordă cererea, acesta va fi o do
vadă. că în Vatican nu se dă importanța 
cuvenită Maghiarilor. Ledocliovski l’a dus 
atunci pe magnatul ungur la un glob 
geografic, și a pus degetul pe Ungaria. 
Degetul aprope acoperia acestă țeră. „Și 
din acest punct, pe care eu îl acoper cu 
degetul, să fi dis Leodochvski, Maghiarii 
nu formeză de cât o neînsemnată parte" 
Magnatul a rămas cam opărit...

Ledocliovski era factor însemnat în 
politica universală, s’a ocupat din adins 
cu cestiunea unirei bisericilor, der consi
dera riturile orientale numai ca tolerate 
și întru propagarea catolicismului dădea 
importanță mai mare ritului latin. Ținea 
mult la națiunea sa. Din iubirea acesta 
dublă, ce o avea pentru ritul latin și 
pentru poporul său, se esplică și propa
ganda catolică latină făcută în România 
prin jesuiții polonesi stabiliți la lași, pro
pagandă, care se dice, că ar fi obținut 
chiar ore cari succese. Se vorbesce anu
me, că din cercurile boeresci s’au făcut 
mai multe convertiri la biserica latină în 
Iași și în alte orașe ale Moldovei.

Cele mai multe șanse la prefectura 
propagandei, se dice că le are cardinalul 
Vincențiu Vanutelli. Foile unguresc! își 
esprimă speranța, că „Maghiarii greco- 
catolici" vor ave de acum mai multe șanse 
pentru obținerea liturghiei maghiare, fiind
că V. Vanutelli e frate cu Serafim, fostul 
nunciu la Viena, „care cundsce bine rela
țiile din Ungaria".

Apoi decă le cundsce, credem că 
tocmai contrarul se va întîmpla de ceea 
ce spereză foile maghiare, căci liturghia 
maghiară numai un necunoscător al îm
prejurărilor ar pute-o aproba.

SC1R1LE D1LEI.
11 (24) Iulie.

Ofițeri austro-îiiigari la Sinaia 
După cum am anunțat, d-1 general Probst, 
comandantul corpului 12 de armată, îm
preună cu ofițerii din suita sa, a sosit 
alaltăeri dimineță la Sinaia, pentru a-se 
presenta M. S. Regelui Carol. La gară, 
dspeții au fost întâmpinați de marchizul 
de Pallavicini, ministru austro-ungar în 
Bucuresci, maiorul Roswadonsky, atașatul 
militar al legațiunei austro-ungare, maio
rul Boureanu, comandantul batalionului 
8 vînătorl, și o mare parte din personele 
marcante în vilegiatură la Sinaia. D-I 
maior Roswadowsky a presentat d-lui 
marchiz Pallavicini pe d-1 general Probst. 
I-a presentat de asemenea pe d-1 maior 
Boureanu, care în numele M. S. Regelui 
Carol, i-a urat bună sosire. Apoi toți ofi
țerii, cari însoțeau pe generalul Probst, 
s’au presentat unul câte unul marchizului 
Pallavicini și maiorului Boureanu. Dela 
gară ospeții s’au dus la hotel „Caraiman" 
unde au descins. La ora 10 s’au dus să 
visiteze pe marchizul Pallavicini, ministrul 
austro-ungar. La 11 generalul Probst a 
fost primit de M. S. Regele Carol la cas
telul Peleș, er la 11 jum. Suveranul a 
primit pe ceilalți ofițeri. La ora 1 a avut 
loc dejunul în castelul Peleș, la care afară 
de MM. LL. Regele, Regina și general 
Probst, au luat parte toți ofițerii austriac!, 
marchizul Pallavicini, maiorul Roswadov- 
sky, marele mareșal Filipescu cu domna, ge
neral Vartiadi, șeful casei militare a M. 
S. Regelui, și generalul prusian John. 
După dejun, ofițerii austriac! s’au plimbat 
prin parc. La ora 6 s’au dus la cofetăria 
„Riegler."

Un Român asasinat pe frontierea 
roniâno-bulgară. Cetim în „Patr.“: O 
scire, care a produs o vie emoțiune a 
venit adi din Asarlîc. La 2 kilometri de 
acestă localitate, între pichetele românescl 
25 și 26, pe teritoriul bulgar, la 400 metri 
depărtare de zona neutră, s’a găsit ca
davrul unui Român asasinat. Victima mis- 
teriosei crime e oribil mutilată. Primarul 
din Asarlîc împreună cu căpitanul bulgar 
Țancoff acheteză la fața locului.

La judecătorul de instrucție. Cetim 
în „Tribuna" dinSibiiu: Pe adi (Miercuri) 
a fost chemat redactorul „Foii Poporului" 
d-1 Victor Lazăr la judecătorul de ins
trucție din loc, ca se i-se facă cunoscut, 
că s’a rânduit cercetare contra lui pentru 
pretinsa agitație contra Maghiarilor, co
misă prin schița biografică a lui Ioan Bu- 
teanu, din „Darul de Paști". Contra aces
teia d-1 Lazăr a dat recurs, mai ales, că 
schița biografică e un studiu pur istoric, 
lucrat pe basa opurilor istorice ale lui G. 
Barițiu, Vas. Moldovan etc., și afară de 
aceea l’a fost publicat înainte cu mai

forte când mai piano în contra nostră, 
făcând unele germanism și maghiarism, 
seu dualism; er altele moscovism și or
todoxism pe care, panmoscoviții din Pe- 1 
ninsula Balcanică, ar voi să-l vadă subor- | 
donat marelui autocrat de la Neva.

Taxa de întrare la aceste concerte 
o plătim noi și subliniăm cu aprobarea 
nostră în tăcere aceste cântece defăimă- 
tdre a causei năstre culturale și na
ționale.

Nu-i vorbă, materialul pentru defăi
marea nostră îl furniseză pressa tipărită 
în limba română, er diarele străinilor din 
țeră, reproducendu-1, îl desfac în străi
nătate.

De aceea cred, că ar fi timpul su
prem, să ținem sâmă de sfatul pe care 
ni-l’a dat marele bărbat de stat, Mihail 
Cogălniceanu, în memorabilul său discurs 
rostit ca ministru de esterne în ședința 
Camerei din Bucuresci dela 29 Aprilie 
1877 dicând:

„Suntem o țeră liberă, suntem o țeră 
cu libertăți inițiose, absolute, avem și o 
libertate mult mai mare decât tdte liber
tățile, care nu este scrisă în Constituțiune, 

der care este scrisă în moravurile ndstre, 
în tradițiunile ndstre seculare, acesta este 
ospitalitatea romană și acestă ospitali
tate nu este esclusivă, ea este dată și la 
amici și la inimici și inimicii noștri sunt 
în țeră, și în mare număr, și ei plătesc 
ospitalitatea nostră calomniindu-ne. Fie
care cuvânt, care iese din gura nostră să 
restălmăcesce, și sburând prin firul tele
grafic în tdte colțurile Europei, devine un 
act de acusațiune contra țărei ndstre. De 
aceea suntem datori să fim în cuvinte 
mult mai reservați încă, decât în acte, 
și cine cundsce și judecă acestă situațiune, 
trebue să ne țină semă de reserva nostră'1*').

*) A se vede „Gazeta Transilvaniei" Nr. 35 
din 29 8) Mai ii 1877.

Bernardi Lazari se găsesc destui și 
în pressa din Bucuresci, căreia decă nu i-se 
va pune botniță la gură și frâu la con- 
deiu, vom merge din rău în mai rău cu edu- 
cațiunea nostră politică și morală precum 
și cu defăimarea nostră în străinătate. Ni
mic n’a rămas neinsultat de acești „La- 
zaroniu ai presei de scandal și de min
ciuni, seu de tiragiii și speculă în țera 

românescă: religie, coronă, bărbați de stat, 
representanții națiunei, funcționarii supe
riori ai statului, toți au fost tăvăliți în 
noroib.

Ar fi fost cu mult mai bine, decă or
donanța ministerului Crețulescu din 30 
Septemvrie 1859 ar fi rămas în vigdre și 
n’ar fi cădut în desuetudine de atunci în- 
coce. Acestă ordonanță cuprinzând nisce 
disposițiuni salutare și instructive las să 
urmeze aci unele din ele:

„Va fi oprit ori cărei scrieri:
„1. De a defăima pe Domnitorul țării, 

„seu a ataca demnitatea Domniei.
2. De a defaima religiunea domnitdre 

„în țeră, precum și celelalte religiunl re
cunoscute în Principate.

„3. De a defăima clerul în esercițiul 
„funcțiunilor sale spirituali; precum și cle- 
„rul religiunilor străine recunoscute în țeră.

„4. De a ataca onorea și demnitatea 
„domnitorilor Staturilor străine, și ale re- 
„presentanților lor.

„5. De a provoca la arme.
„6. De a provoca la intervențiun! 

„străine.
„7. De a provoca la nesupunerea că- 

„tră lege, său la răsturnarea aședământului 

„fundamental al țării și al principiului pro
prietății.

„8 De a zădări la ură și dispreț asu
pra guvernului. Printr’acestă restricțiune 
„nu va fi oprită o discuțiune, în cercul 
„cuviinței, a actelor Miniștrilor.

„9. De a ultragea funcționarii publici 
„în privința funcțiunilor lor; fără ca 
„acâsta să împedece discuțiunea acte- 
„lor lor.

„10. De a ataca moralitatea publică.
„11. De a ataca ondrea seu vieța pri- 

„vată a vre-unui cetățen.
„12. De a ultragea demnitatea Ca- 

„merei legiuitore, ori legile votate de dân- 
„sa, seu vre-un deputat întru îndeplinirea 
„mandatului său; fără ca acesta să împe- 
„deue băgările de semă, ce ar pută su- 
„gera acele legi.

„Pe lângă acesta, nimeni nu va pute 
„publica o foie fără autorisațiunea preala
bilă a Ministrului dinăuntru, care autori- 
„sațiune se va pută refusa, decă acela 
„care o cere, nu ar înfățișa destoinice ga- 
„ranții morali.

„Cel ce va dobândi acea autorisa- 
„țiune, va fi dator a depune la Ministerul 
„Interior, drept cauțiune, suma de lei cinci 
„mii Nr. 5000, care la cas de osândă a 
„Redactorului va servi întru plata amen- 
„ dilor. “ 
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multi ani ca foiță în „Foia Poporului". 
Vom vedâ acum, ce ispravă va face tri
bunalul.

Decorat. Marchisul de Pallavicini, 
ministrul Austro-Ungariei în Bucuresci, a 
fost decorat de regele Carol cu marele 
cordon al „Stelei României."

Regele și Regina Serbiei vor face 
o visită M. S. Regelui Carol la Bucuresci 
pe la începtul lunei Septemvrie. Suveranii 
Serbiei vor fi găzduiți la palatul regal.

Răpire de copii români. Directorul 
școlei comerciale din Ianina a raportat 
oficial ministerului instrucțiunei publice 
din Bucuresci, că nisce bandiți bulgari au 
răpit cinci elevi dela numita școlă, când 
se întorceau spre casă în comuna Sama
rina. După ce bandiții s’au convins, că 
unul dintre băieți e fiu de părinți seraci, 
i-au dat drumul, er pentru ceilalți cer 
50,000 franci ca preț de răscumpărare.

încoronarea Regelui Angliei. După 
o telegramă din Londra încoronarea nu 
se va mai face la 9 August. Ea va fi 
întârziată, medicii neputând garanta com
plecta restabilire a Suveranului pană la 
acea dată.

Monumentul lui Raiffeisen. In diua 
de 10 Iulie s’a desvelit în Heddesdorf 
lângă Neuwied statua lui Frederic Wil
helm Raiffeisen. Statua îl representă pe 
Raiffeisen în picidre vorbind cătră popor. 
Soclul portă pe o parte inscripția: „Vater 
Raiffeisen". O altă inscripție citeză pe 
nemțesce cuvintele s. scripturi: „Ce ați 
făcut unuia dintre cei mai mici din frații 
mei, mie mi-ați făcut11. O a treia inscripție 
Zice: „Ajută-țî și Dumnezeu îți va ajuta". 
— Cetitorii noștri vor fi audit de sigur 
de băncile sistem Raiffeisen, pentru cari 
s’a făcut propagandă și pe la noi. Crea
torul lor a fost tocmai acel Raiffeisen, că
ruia i-au ridicat acum statua. El fusese 
primar în comuna Heddesdorf (1852—1865) 
și pană la mortea sa, urmată la 1888, s’a 
■ocupat cu planurile sale pentru organi- 
sația creditului populației rurale. Actual
mente esistă- în Germania 3850 de tovă
rășii Raiffeisen, cari au avut anul trecut 
un reviriment de 540 milione mărci în 
bani și 38 milione mărci în marfă. La 
solemnitatea desvelirei monumentului, dis
cursul festiv l’a rostit Wilhelm principe 
de Wied, un fost amic al lui Reiffeisen.

Acordare de nobilime. Aristocrația 
maghiară s’a înmulțit cu un nou membru 
din „neamul ales". Foia oficială din Bu
dapesta cu data de 22 Iulie publică acor
darea titlului de nobil cu predicatul de 
^Halmi" jupânului Deutsch Alexandru și 
succesorilor lui legitimi.

Pentru „Brassdi Lapok". Foia ma
ghiară din localitate revenind asupra sci- 
irei publicată și de noi relativă la amenda, 

ce a dictat-o poliția locală unei minore 
din trupa Levandovsky pentru purtarea 
tricolorului român, precum și antrepreno
rului hotelului „La pomul verde", susține, 
că noi am fi dis, că poliția a revocat sen-1 
tința de amendă la intervenția d-lui re
dactor al cjiaru'lui „Kr. Ztg." — Noi n’am 
afirmat acest lucru, ci am dat numai în 
vileag, cum a făcut și „Br. L.“ măsura 
rigurosă a poliției. Despre revocarea amen- 
dei n’am vorbit nimic. Am vorbit înse 
despre revocarea interdicerei representa- 
țiilor numitei trupe, ceea-ce susținem și 
astădi.

Boriș Sarafoff se află actualmente 
la Sofia, unde a sosit cTele acestea ve
nind din apusul Europei, spre a lua parte 
la apropiatul congres bulgaro-raacedonean.

Dela băi. La băile din Elopatak, 
după cum vedem lista oșpeților Nr. 3, ce 
ni-se trimite la redacție, pănă acuma au 
fost în total 584 ospeți. In lista Nr. 3 
vedem următorele nume românesc!: D-na 
Sebastian Olariu, protopopâsă, Făget, Con. 
Birmănescu, fruncționar Bucuresci, D. 
Marcu, paroch Birchiș, E. Pictorian, func- 
ținonar la minist. de finanțe, loan Murgă- 
șian, preot Craiova.

Pnblicațiuni’e Academiei Române. 
Au apărut acum publicațiunile mai jos în
semnate și se află de vendare la următo- 
rele librării: Socec et. Comp., Bucuresci, 
— Otto Harassorvitz, Leipzig, Gerold et 
Comp., Viena (Stefansplatz). 1. Dimitrie I. 
Ghica: Istoriile lui Erodot Vol. IV (tradu
cere) L 5.—. 2. General 1. C. Brătianu: 
însemnătatea chartei țării pentru apărarea 
națională, bani 60.

Clerul contra celibatului. Diarului 
„M. N. N." din Miinchen i-se scrie din 
Viena, cu data de 20 Iulie, că în Boemia, 
mai ales în cercurile clerului ceh, s’a por
nit o mișcare în potriva celibatului. Pre
latul Dr. Scheicher din St. Polten se 
ocupă de acesta cestiune reproducând în 
„Korespondenzblatt fur den katholischen 
Klerus" mai multe pasage de scrisori de 
ale preoților cehi, adresate diarelor cato
lice, cerând abrogarea obligativității celi
batului, ca a unei instituțiuni Introdusă 
înainte cu o miie de ani din motive, cari 
adi nu mai esistă.

Congresul VIU internațional al 
pressei s’a deschis în Berna sub preșe- 
dința lui Wilhelm Singer. Congresele 
pressei s’au inaugurat la 1894 și cel dintâi 
congres s’a ținut la Antwerpen, pe urmă 
la Bordeaux, Budapesta, Stockholm, Lis- 
sabona, Roma și Paris. Majoritatea con- 
gresiștilor aparține „neamului ales".

Căldura în Bucuresci e insupor
tabilă de vre-o câte-va dile. După relațiile 
institutului meteorologic, dina de Luni a 
fost pănă acuma cea mai căldurosă din 

nesce, chiar decă ar fi scris într’o limbă 
românescă și mai frumosă și mai dulce și 
într’un stil și mai admirabil diaristic de 
cât era a neîntrecutului scriitor diarist Ce^ 
sar Boliac, totuși n’ar face nici o ispravă,

Singurul leac pentru înlăturarea rău
lui și în special a pressei de scandal și 
minciuni și pentru sțîrpirea imprimatelor 
imorale, ar fi o lege de pressă bine stu
diată, bine cumpănită, potrivită cu firea 
nostră și aplicată cu sinceritate, fără păr
tinire și fără cruțare, lovind pe toți aceia, 
cari ar contraveni disposițiunilor ei.

Nu-i mai puțin adevărat, că o ase
menea lege ar mobilisa din nou pe fiii 
lui Israel, începând dela Bucuresci pănă la 
Hamburg și pănă la Budapesta, cum i-a mo- 
bilisat și legea meseriilor precum și articolul 
7 din Constițiune, care dispune ca pămân
tul românesc se fie al Românilor.

In copilăria mea era la noi în sat 
un ora, care avea o grădină plină cu pomi 
roditori, însă era desgrădită. Lumea ne
întâmpinând stavilă, căra cu ridicata fruc
tele din pomii omului, pe care îl lăuda 
pentru bunătatea și vrednicia lui.

Dela o vreme, omul vedend, că nu 

vara acesta. In acea di s’a ridicat la plus 
36 grade la umbră și plus 58 jura. grade 
la sdre. Marți a fost aceeași temperatură.

Fapta unei nebune. In comuna Șoca 
(Bănat) femeia Valeria Munteanu a înebunit 
momentan și cu o sapă și-aomorîto copilă 
în etate de patru ani și un băiat în etate 
de șepte ani, apoi îngenunchiă lângă cele 
două cadavre și începu se dică rugăciunile.

Societatea „Andreiu Șaguna“.
Raportul general al comitetului pe anul societar 

1901/902.
(Continuare.)

II.
Activitatea comitetului.

a) In general. Comitetul societății 
de lectură „Andreiu Șaguna" și-a început 
activitatea sa pe anul societar 1901/2 în 
10/23 Septembre 1901, când s’a ținut șe
dința de constituire a comitetului. Ca pre
ședinte a fost declarat, pe basa § 27 din 
statutele societății, vice-președintele ace
leia George Tulbure, er ca secretar și 
referent, conform § 49 din statutele soc., 
archivarul Dumitru Borcia. Din membrii 
comitetului s’au compus, conform regula
mentului încă 2 comisiuni: una bibliogra
fică în persona membrilor Nic. Șoneriu, 
George Tocit și Nic. Vlad Stezar; alta 
censurătdre compusă din membrii: Au
gustin Bodea, George Bărescu și Nic. 
Perian.

b) I n special. Comitetul a ținut 
în decursul acestui an societar 19 ședințe 
ordinare și 6 estraordinare sub presidiul 
ordinar, afară de una ținută sub presdiul 
secretarului D. Borcia.

Activitatea acestor ședințe se res- 
frânge asupra afacerilor literare și admi
nistrative.

1) Activitatea literară. Activitatea li
terară s’a bucurat anul acesta de un pro
gres frumos, atât cu privire la numărul 
operatelor incurse, cât și în deosebi cu 
privire la valorea cuprinsului lor. Intrarea 
elementelor mai distinse în serninariul 
„Andreian" se resimte cu deosebire în ac
tivitatea literară a societății.

Dintre cele 17 lucrări literare primite 
și pertractate in ședințele comitetului, 5 
au întrat cu rnenițiunea de a fi puse în 
concurență pentru ședința festivă, 2 pentru 
a fi premiate, er restul pentru a fi induse 
în foia „Husa". Afară de acestea 4 lu
crări, cari n’au corespuns cerințelor, au 
fost reînapoiate autorilor.

2) Activitatea administrativă. Activi- 
tarea comitetului în direcțiunea admini- 
nistrativă s’a mărginit la aducerea mai 
multor concluse, cari s’au esecutat parte 
direct, parte s’au transpus societății spre 
esecutare. Intre cele mai remarcabile a- 
mint.im: conclusul privitor la formularea 
regulamentului intern al comitetului, adus 
încă anul trecut și esecutat anul acesta; 
conclusul, care privesce separarea cărților, 
cari au prisosit în bibliotecă și dintre cari 
42 cărți s’au distribuit ca donațiuni bi
bliotecilor poporane din Colun și din 
Agârbiciu, restul s’a pus parte ca premii 
pentru lucrările cele mai bune, parte s’a 
licitat între membrii societății.

mai merge cu bunătatea și că copilașilor 
săi le lipsia hrana și îmbrăcămintea, s’a 
pus pe lucru, a îngrădit grădina și cu 
banii prinși pe fructe își aprovisiona casa 
cu cele trebuinciose. Lumea care mai 
’nainte îl lăuda, nemai putend trece peste 
gard la pomii opriți, a început să-l înjure 
pentru-că a luat măsuri spre a.șȚ apăra 
avutul moștenit dela moși și strămoși.

Tot cam în felul acesta o pățim și noi 
cu strănepoții lui Moise; cu cât ne îngră
dim grădina strămoșescă mai tare, cu atât 
suntem mai mult înjurați. înjurăturile alian
ței jidovescl însă neputându-ne atinge, 
trebue să mergem înainte cu ocrotirea 
muncei naționale și cu întărirea moralei 
creștine, apărându-o în contra pressei imo
rale și demoralisatore.

Urmând însă cu nepăsarea de pănă 
acum, nu putem avă o altă pressă de cât pe 
care o avem astădi și pe care pentru indife
rența nostră o merităm. Vorba Româ
nului: „la așa cap, așa căciulă11.

Să ne vedem cu bine.
Bucuresci, în 28 (12) Iunie 1902.

Teofil Frâncu.

Conclusul referitor la edarea Alma
nahului n’a putut fi esecutat nici în anul 
acesta, din causa numărului insuficient al 
abonaților, cari au răspuns la Apelul re- 
pețit anul acesta. Lucrările pregătitor© 
s’au continuat, edarea aceluia însă cade 
în competința urmașilor.

Ședințele comitetului s’au ținut re
gulat și cu seriositatea recerută, ceea ce 
se vede din protocdlele ședințelor. Func
ționarii în fie care lună și-au presentat ra- 
părtele, dovedind o activitate consciențiosă, 
ceea ce le servesce spre ondre.

(Va urma )

ULTIME SC1RI.
Viena, 23 Iulie. Acji înainte de 

amlacți a’au început desbaterile re- 
ferenților asupra tarifului vamal.

— Moștenitorul de tron al Sa- 
xoniei. August Frideric, a sosit acji 
aici din Dresda și a plecat direct 
la Ischl.

Paris, 23 Iulie. Aici domnesce 
mare indignație contra guvernului 
din causa închiderei stabilimentelor 
congresaniste. Se anunță meetingurl 
de protestare în tote orașele Franței. 
Ministrul președinte Combes pri- 
mesce cjih1'0 sute ^e scrisori ano
nime insultătore. Generalul G all i fet 
a publicat în „Gaulois" un articol 
violent, în care c|ice că diavolul are 
să-i ducă pe aceia, cari au gonit pe 
călugări și călugărițe.

Ducesa D oro tea d’Orleans, 
Dumineca trecută, când a întrat în 
biserica „Sacră Coeur“ (Inima sfântă), 
ca se asiste la serviciul divin, a fost 
aclamată de tinerimea roialistă cu 
cuvintele: „Vive la R ei ne ^(Tră
iască Regina!)

Șcdla de fete a călugărițelor din 
str. Saint-Roch au fost închisă. Când 
călugărițele a părăsit mănăstirea, 
consilierii comunali noționaliștl din 
Paris, au vrut să le însoțăscă pănă 
la gara Saint-Lazare. Mulțimea de 
Zeci de mii de dmenî au făcut ma
nifestație. Poliția și cavaleria a îm- 
prăsciat mulțimea. S’au făcut 100 de 
arestări.

Frangois Coppee, celebrul scri
itor a presidat distribuirea premiilor 
în școla călugărițelor din str. Par- 
mentier. In discursul seu a protes
tat contra închiderii școlelor. Eșind 
pe stradă, a fost aclamat de mul
țime, Coppâe a răspuns printr’un 
discurs violent. Coppee, deputatul 
Lor el le, consilierul Mâr y, contele 
Maillâ, un abate și trei clerici au 
fost arestați

Sosiți în Brașov.
Pe Ziua de 23 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Todor, paroch, St. 
KirâJy; Todor, lncze, Peterfi, proprietar, Balint. 
paroch, Cs. Czatdszek; Kirsch, comerciant, Acha-j 
nes, Sahariglo, Moisescu, funcționari, Bucuresci 
D-na Imiescu Azuga

H. Europa: Goricke. voiagior, Viena; 
Tesztory, Szolnok; Dr. Papp, advocat Okland; 
Israiloff, advocat. Rusciuc; Dr. Neșiu. rredic.Kords- 
Tarjân, D-na Frohlich, S. Udvarhely, Winkler, 
comerciant, Aiud.

H. Grand: Boita, practicant, ZgrneștI; 
Gottmann, student, Bucuresci; Halâsz, Krapp, 
Pesta; Kiss, Clușid.

H. Orient: Kolossa, St. Gotthard; Grab- 
szenszky, i-lucurescl; Vilmosy. funcționar. Câmpi- 
na; Burbea. profesor, Bucuresci; Locot. Simio- 
nescu, R.-Sărat.

Hotel Bucuresci: Hottelmann, Molnar, 
Clnșiti; Burger, Viena; Colonel Lokeiner, Sibiii; 
Reiss, Klein, Buchwald, Faber, Wer, Budapesta.

Proprietar: Dr. Aurel Ahireșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.

DOCTORULALEXANDRU de YÂIDĂ-YOEYOD 
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blauer Schliissel".

Măsurile acestea s’ar pute lua și as
tădi ca basă la întocmirea unei legi de 
pressă, care ar trebui se se întindă și asu
pra autorilor, tipografilor, editorilor și ven- 
detorilor cărților pornografice.

Intelnindu-me mai alaltăeri c’un poli
tician de cea mai violentă specie și vor- 
bindu-i de necesitatea unei legi de pressă 
reclamată de lumea cultă, îmi dicea, că 
-n’ar fi oportună și că ar fi de preferit un 
diar bun românesc redactat după modelul 
diarelor europene și care ar doborî pressă 
de scandal și de minciuni.

Neraulțămit cu acesta părere, am ar
gumentat, că un diar politic și literar mai 
■european decât „Noua revistă literară și 
■politică" nu se pote și că chiar și în dia- 
rele politice de partid se publică adese 
.articol! forte instructivi și forte bine scriși, 
:înse și aceștia ca și „Noua revistă" rămân 
necitiți și nebăgați în semă; er răul de 

■ care cu toții ne plângem, urmăză înainte.
Pressă de tiragiu și de speculă a co

rupt gustul de cetit la noi în țeră atât de 
■mult, încât chiar și clasele- mai instruite 
prea puțin cetesc scrieri mai seriose. De 

xaceea un diar redactat orî-cât de europe-
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Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Iulie n. 1902

Renta ung. de aur 4°/0................... 121.—
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 119.— 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 206.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 25

Ce e bun., nu e scump.
Se atrage atențiunea on. public 

strein, că la cumpăraturile ce le face 
se aibă în vedere firma

M. L. Laszlo succesorii lulius Popp 
Tergu Inului 29. Piața Francisc Iosif 

unde se vinde cu prețuri reduse 
toți articolii de seson.

Renta de argint austr..........................101.85
Renta de hârtie austr..........................101.75
Renta de aur austr.............................121.55
LosurI din 1860.................................. 152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.05
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 709.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 679.25
Napoleondorî...................................... 19.05
Mărci imperiale germane . . . 117.021/2
London vista.............. 239.6772
Paris vista................... 95.25
Rente austr. 4% de corone . . 99.75
Note italiene.................. 94.10

De închiriat.
Locuință mobilată în grădină, po- 

siție f’brte frumbsă, 10 minute de
parte de oraș, este de închiriat.

Informații se pot lua dela D-l 
£fler. Gust, Tergul pomelor nr. 19.

I

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Iulie n.

Baucnot rom. Cump.
Argint român.
Napoleond’orl.
Galbeni
Ruble Rusesc!
Mărci germane
Lire turcescl •
Scris .fonc. Albina 5% 101.—
------- ■■ -----—-------------------

n

n 
n 
îi 

n

1902.
18.90 Vend.
18.80
19.04 „
11.20 „
2.54 „

117.25 „
21.40 „

18.94
18.88
19.07
10.30

21.50
102.-

De închiriat
locuințe mai mici în Grădină, cu 
instalație de bae, mobilate 
sbu fără mobi’le se închiriază 
imediat, se pote locui și 6rna.

Informații mai de-aprope la 
Adm ,■ Gazetei Transilvaniei.“ 

rson<r:.iH 2 -6.(603) I

(607)1—2

<:
0 casă cu etaj 

fdrte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Brașov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din (loue 
locuințe framose, parte parche
tate, fie care cu 5 odăi, 2 bucă
tării, 2 cămări, odae de bae, piv
niță mare, șopron, spălătorie, gră
dină și o curte spațiosa, aprope 
de piață, forte cautată, pentru 
locuințe de vară, este eăe

7 7
din eausa mutării, CU preț mo
derat și din mână liberă.

Informații Strada Caterinei 
Nr 17 în etaj

6130/902.

Pentru ocuparea postului de ve
terinar devenit vacant la ebatoriul 
public al orașului Brașov, deschid 
prin acesta concurs.

Baneficiile împreunate cu acest 
post sunt: 2000 cor. salar anual, 
cvartir liber în abatoriu, 24 metri 
cubici lemne de foc, ca compet nță 
pentru încălzit, și luminatul gratis.

Relativ la pensiune și adausuri 
cvincvenale au valore pentru vete- 
r nărui abatoriului aceleași disposi 
țiunî statutare, ca și pentru ceilalți 
a uploiați orășenescl.

Ooncurenții la acest post au să 
înainteze, pe lângă diploma de ve- 
t mar prescrisă prin §. 133 al art. 
de lege VII din anul '888, și certi
ficatul de praxă veterinară de doi 
ani, și următorele atestate coreB 
puncjgtdre : despre etatea lor, apli- 
cațiunea de pană acum, capabilita 
tea fisieă, purtarea morală nepătată 
și despre cunoscința limbilor: ma
ghiară. germană și română.

Petițiunile de concurs timbrate 
în regulă vor fi înaintate la mine 
,pană.în 26 August a. c. la 12 orc 
meridiane.

Brașov, îu 16 Iulie 1902.
Dr. lekel, 

995,2—2 vice-comite.

6130 /902.Pâlyâaati hidetmeny.
Brasso sz. kir. văros tulajdonăt 

kăpezfi k ozvăgbhidnâl iiresedesbe 
jott vâgohidi ăllatorvosi âllăsra, 
ezennel pâlyâzatot hirdetek.

Az ezen âllâssal Osszekotbtt 
illetmânyek a kfivetkezok:

2000 korona bvi fizetes, szabad 
lakâsa vâgohidi ăpfiletben, 24 fir 
meter bfikk hasăbfa es szabad vilâ- 
gitâs.

A nyugdij es az otfidăves pdtle- 
kokranezve a vâgdhidi âllatorvosra 
ugyanazon szabâlyrendeleti intâzke- 
desek nyernek alkalmazâst mint a 
tobbi vărosi alkalmazottakra.

Pâlyâzbk kotelesek az 1888: 
VII. tczikk 133. Ș-âbau korulirt mi- 
nositesen kivfil megfelelfi bizonyit- 
vânyokkal beigazolni 2 evi âllator- 
vosi gyakorlatot, eletl- orukat, eddigi 
aikaimaztatâsukat; physikai alkal- 
massâgukat, feddhetetlen elbâletuket. 
valamint a magyar, nemet es ro
mân tnelv ismeretit.

I'ălyâzati kerâsek hozzâm leg 
kesbbben 1902 augusztus ho 26 ân 
dâlelott 12 orâig benyujtandok.

Brasso, 1902 julius ho 16 ăn.

Dr. lekel s. k, 
alisp'’n,

■V X
Prenumerațiunile la Gazeta Trails ii van iei 36 potti face și reîne 

cri și când dela 1-ma și 15 a fîâ-cârei luni,
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voieso 

c»s. espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să bintvoiască a scrie adres-a 

ă murii și sf arate și posta ultimă. Administrat. „Baz Transă

O ’*

—== ANUNȚ
Cu diua de adî punem în circulație cea 

renumită și plăcută apă minerală 

provenită din isvorul „Bathori“ din Kăszon-lmper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate ftjeiigyeO se espri-
astfe!:
,,Isvorul din R'aszon-Imper „Repati11 dă o apă alcalin 

acidă de tot eseelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formbză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelerite și merită deel de a fi de aprope apre
ciată.11

Profesorul Sfgfamundl tjice:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati11 s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni 
lice ale membranelor mucose.

Profesorul Or. WsiheBm se esprimă
„Apa minerală „depati" este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apă vindecătbre, de efect 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa scumpă 
Importată din Boemiâ, numită ar ă de Kroudorf.®

oo<>

mă

c a t a r a-

astfel : 
cscelentă

Depositirl principal se afla £
.■în Târgul boilor nr. 4. -«a j

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper. £
4-25.(593)

Plecam și sosim Henrilor ie stat ret he. în Brașov.
Vatabi! dha 1 st. sa.- OTC.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la ud pesta:

I. Trenul mixt la ora 540 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 245 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 748 min sera.
IV. Tr. aoo. la orele 10’26 m. sera.

Dela Brasov la BucurescI:
I. Trenul de persons la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5’ 5 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a; m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min.’ p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tr. mixt, la 6ra 6’— min. sera.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la dra 9.19, cu Ciuc) 
Szereda. la dra 10.46 min, a. in.

II. Trenul mixt la, ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m p. m.

Dela Brașov la Zernesci (gar. Ba4oloineiu)
I Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 344 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’14 m. d. am.
IV. Trenul mixt la 6ra 942 m. s6ra.

De'a Brașov la Ciuc-Gyimes,-
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m. 

(are tură legăcu *iuia  Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5’7 m. dim.
II. Trenul de persona la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușih la 6. 2’9 m. p. m,
IV. Trenul mixt la ora 9’7 min sera.

Dela Bucurescî la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, ia ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5 — m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 749 min. dim.

(cai-e circulă numai Vinerea dela Predeal .
V. Tren accel. la orele 10’14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persons la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda dra 3’20),
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-frvimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6’50 m. sera

mro legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartoknieiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 8’18 m. sera.

Boia Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Tienul de pers, la ora 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.
IV. Tren mixtla ora 10’5 m. sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


