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In decursul septemânei acesteia 
regele Carol al României va pleca în 
străinătate. In drumul său regele se va 
opri la Viena și de aici va merge 
la Ischl, unde va face o visită Su
veranului nostru.

De un timp încoce visita rege
lui Carol la Ischl se repetă în fie
care an, fapt din care se conclude 
cu drept cu vent la esistența celor 
mai cordiale legături de amiciție 
între cei doi Suverani și la cele mai 
bune raporturi între guvernele am
belor țări.

Aceste raporturi sunt apreciate 
pretutindeni, de cătră pressa bine- 
voitore Românilor, drept dovadă, că 
regatul României în alăturarea sa 
la alianța puterilor centrale, din 
care face parte și monarchia nostră, 
este chiemat a juca un rol în
semnat în sprijinirea nisuințelor de 
a se susține pacea și starea de lu
cruri actuală în Orientul european.

Vorbind despre escelenteie ra
porturi dintre Austro-Ungaria și re
gatul român, ce se întăresc tot mai 
mult prin desele întâlniri ale împă
ratului Francisc Iosif cu regele Carol. 
„Bukarester Tagblatt", una din foile 
germane, ce apare în Bucuresci, se 
încercă a face istoricul acestor ra
porturi. In încercarea sa numita foie 
dovedesce îusă nu numai, că nu 
este iubitore de adevăr, der își mai 
dă pe față și sentimentele dușmă- 
nose, ce le nutresce față cu româ
nismul în genere.

Afirmă între altele „B'ukarester 
Tagblatt", că pe timpul răsboiului 
ruso-turcesc și după declararea in
dependenței, „evoluțiile politice ro
mâne erau nefavorabile pentru sta
bilirea de bune raporturi între Ro
mânia și Austro-Ungaria", că pe 
atunci „nisce agitatori interesați es- 
ploatau în contra Ungariei fie-care 
întâmplare, chiar și cea mai neîn
semnată, spre a turbura acele ra
porturi". pice, că „iredenta română, 
care urmărea ideia utopistă, de a 

câștiga Ardealul și Bucovina pentru 
România, era un isvor constant de 
incidente neplăcute și regretabile 
între cele două țări vecine", și că 
„desvoltarea liniștită a tînerului re
gat a fost mult stânjiuită prin acest 
punct întunecos/ Vorbesce apoi de 
nerecunoscința, ce ar fi dovedit’o față 
cu Austro-Ungaria anumite cercuri 
influente ale României prin purtarea 
lor nepolitică, „în cari cercuri reu
șiseră a se vârî și unele elemente 
turbulente de dincolo de munți'11, și 
adauge, că a fost lucru torte greu 
pentru miniștrii de esterne austriac! 
de a înlătura frecările româno-un- 
gare în fata „susceptibilității ungu
resc! “.

Limbagiul foiei germane din Bu- 
curescî atât de dușmănos și denun 
țător față cu naționalismul român 
este mult semnificativ. De 23 de an! 
de când esistă amintita foie, nemă
surata ospitalitate și libertate, de 
care s’au bucurat susțitorii săi în ca
pitala română, n’a avut asupra ei 
nici atâta influență, ca s’o facă mă
car să părăsescă vechiul obiceiu de 
a. înegri și a cleveti tot ce e româ
nesc, denaturând adevărul fără de 
cel mai mic scrupul.

Ne aducem aminte, că pe tim
pul, când prigonirile guvernului un
guresc în contra Românilor de aici 
se înmulțiseră și se înăspriseră mai 
tare, „Buk. Tgbi." era tot-deuna de 
partea asupritorilor noștri, pe partea 
celor, cari ne denunțau și ne calum- 
niau în tote chipurile, așa că nu 
era cjiar șovinist maghiar, care să-l 
fi întrecut în dușmănirea Românilor.

Așa și acum, foia, despre care 
vorbim, merge în servilismul ei față 
cu Maghiarii așa departe încât sus
ține, că pretinșii agitator! Români 
de dinebee și de dincolo, pe car! îi 
numesce în general „irredenta ro
mână0, ar fi umblat cu gândul să 
anexeze Ardealul și Bucovina la Ro
mânia și că de aici ar fi provenit 
tote nemulțumirile și încordările din
tre România și monarchia nostră.

încât pentru Unguri, ei n’au 
nici o vină înaintea celor dela „Buk. 
Tgbl." și în raporturile lor cu Ro
mânia ei nu țin sâmă decât de 
„susceptibili tățile unguresc!41.

E curiosă atitudinea foiei ger
mane din Bucuresci, dâcă vom ave 
în vedere, că ea trece încă și afli de 
organ săsesc. Ce flic cei dela „Buk. 
Tgbl.“ față cu cele ce se petrec în 
contra mult defăimaților „agita
tori" sași și șvabi din Ardeal și 
Ungaria? Sunt și aceștia nisce agi
tatori interesați, car! vor să turbure 
numai apele Ungurilor? Este purta
rea lor „nepolitică", fiind-că vreau 
să-și apere pielea în contra lovituri
lor biciului maghiarisărei ?

Pănă mai deunăfli „Bukarester 
Tagblatt", fiind proprietatea unui 
Sas emigrat în România, trecea de 
organ al Sașilor din România. De 
când a murit, fundatorul ei nu seim 
cine dă direcțiunea la acesta fc ie, 
am aflat numai, că de atunci în
coce în redacția ei s’au încuibat 
Evreii, ceea-ce esplică pănă la un 
punct ore-care de ce și afli, în fața 
celor ce se petrec față cu Sașii din 
Ardeal, „Buk. Tagbl." se îndeletni- 
cesce a face pe denunțiantul asu- 
priților din Ungaria.

Der ore să ne mai mirăm, că 
se mai ivesc aparițiuni ca cea de 
mai sus, că se mai vorbesce încă și 
afli, chiar într’o foie germană, ce 
apare în Bucuresci, de-o „irredentă 
română", când bine seim, că cel-ce 
în timpul mai nou a debutat mai cu 
efect cu acâsta fanfaronadă golă, 
denunțând pe cei-ce ar voi să facă 
„politică violentă" dincoce cu aju
torul „ elementelor catilinare de 
dincolo", n’a fost Sas, ci unul, care 
se mărturisea Român și se credea 
așa mare Român, încât pretindea, 
că de aceea a venit din țeră aici 
ca gazetar, ca să învețe pe Ro
mânii ardeleni, cum să facă politică. 
Der despre acesta altă-dată mai 
multe.

Conferentele din Ischl s’au în- .. 5cheiat. Oficioșii din Budapesta anunță, că 
scopul călătoriei celor doi miniștri presi- 
sidenți la Ischl a fost, să refereze monar- 
chului despra stadiul în care se află tra
tările asupra pactului. Nu se anunță însă 
nimic positiv privitor la vre-o decisiune 
în merit asupra cestiunei pactului. Trată
rile se vor continua in cadrul și în spiri
tul de pănă acum și cei doi miniștri pre- 
sidențî se vor întâlni din nou numai după 
ce diferitele comisiunl își vor fi încheiat 
lucrările asupra tarifului vamal, a conven
țiilor comerciale și peste tot asupra între- 
gei opere a pactului.

Croații și Maghiarii. Foile ma
ghiare să plâng amar, că Croații încep să-i 
dușmănescă pe Unguri. Ele se referă la 
ceea-ce scrie „Agramer Tagblatt^, care a 
publicat dilele acestea un articol vehement 
în contra îngâmfărei maghiare. Etă ce a 
scris între altele diarul croat:

„Deputății croațl din dieta ungară 
au în mâna lor puterea de a forța la mo- 
derațiune spiritul încăpățînat al opiniunei 
publice maghiare. Decă ei s’ar sci determi
na, ca să participe la desbaterî, statornic, în 
limba croată, la ceea-ce au drept indiscu
tabil, singur acesta ar calma spiritele ma
ghiare înfierbântate și încăpățînate. Depu
tății croațl mai au încă la îndemână și 
alt mijloc de a face pe adversari să-și 
bage mințile ’n cap. Este adevărat, că în 
dieta ungară ei sunt în minoritate, numă
rul lor însă e suficient, ca prin obstruc- 
țiune se facă a fi ascultați și se impună 
adevărul. Decă obstrucția acesta a fost 
îndreptățită vre-odată, ea e îndreptățită în 
actualele raporturi ale Croației cu Unga
ria. Nu trebue decât voință, și fie-cine 
s’ar convinge, că alt vent ar sufla dinspre 
Dunăre"...

Politica italiană in Balcani. Din 
Constantinopol i-se telegrafeză (jiarului 
„Berliner Tagblatt11, că guvernul otoman 
privesce cu ochi forte bănuitori tenden- 
țele politice ale Italiei în Balcani și e 
convins, că apropierea Italiei de Rusia nu 
pote se se întâmple, decât în detrimentul 
monarchiei austro-ungare. Guvernul tur-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Stavilă și avent.*)

*) Din „A r c h i v au, organul societății scien- 
țifice și literare din Iași, nr. 5 și 6 din Main și 
Iunie 1902.

(Betrânnl și tiuărnl).
De Riria.

Bătrânul.
Un zîmbet plin de farmec pe buza 

ta s’avântă; a încolțit speranța, ce sufle- 
tu-ți încântă ; un gând de tot sburdalnic 
se jdcă’n a ta minte; pe-a planurilor cale 
plecat-ai înainte. Nu-mi poți tu spune <5re, 
cel gând neprihănit spre care înșelare se 
află el pornit?

Tînărul.
Nu cred, că înșelare să potă fi sub 

sore, când văd, că împrejuru-mi tot e în 
sărbătore. Ce dulce este vieța și cât de 
’ncântătore! Când plec la vânătdre, pe 

umăr cu a mea flintă, privesc cum ventul 
ager cu florile s’alintă; cum sdrele ce-a- 
pare cu mândra-i strălucire, haremul lui 
de stele l’ascunde cu iubire. Să nu te 
simți ferice de-aceea, că trăiescl și’ntr’o 
bogată lume, că poți să te’nvîrtesci? Nu-i 
încântare ore să speri și să iubesc!?

Bătrânul.
Sunt vise, vise mândre; der vai! la 

deșteptare, se nasce desnădejdea ce-ade- 
sea nu mai more! Spre a nu da de dânsa, 
mai tae-țl din aripe, ca nu l’a ta cădere, 
să-ți pară cesuri... clipe.

Tîn ă r u 1.

Să cad din fericirea cea giuruită mie? 
Eu nu te cred părinte; nu pot cu duș
mănie privi frumâsa vieță plină de poe- 
sie. Ești cam bătrân acuma, și dă! când 
vremea trece, nu pote ori și cine să vrea 
seu să.’ncerce, în viâță acele cesuri, ce au 
fost, a mai petrece. Der dău! er nu se I 
cade, părinte ’ți cer iertare, pe 
cel tînăr s’aduci la descredare.

Bătrânul.
Da cine-ți dice ore, ca să nu credi 

în bine? Iți die: luciri deșarte să nu iai 
drept lumine. Din juru-ți fericirea ușor 
poți ca s’alungi, când îți vei croi doruri, 
ce nu-i putea s’ajungi. Avem un dușman 
mare în astă omenire: speranța cu-al ei 
cântec de vecinică amăgire.

Tînărul.

Speranța s’amăgescă? Speranța cea 
divină, ce-aruncă’n vieță rade de farmec 
și lumină și nopți de grele vise de-apu- 
ruri însenină! Putem să nu ne’ncredem 
în mândrul viitor, când noi avem iubirea? 
Din suflet plin de dor, al ei ferbinte sore 
ne-alungă ori-ce nor?

Bătrânul.
Și pomul, cu flori mândre, în draga 

primăvară mult darnica natură cu dra
goste presară; se scutur multe însă păn’ 
fructul să răsară; er pulberea lor albă, 

sufletul | cădută în troene, o îndosesce iute un pâlc
I de buruene.

Tînărul.
Tu vedi, dragul meu tată, furtuni 

pustietore, ce scutur făr’ de milă a sufle
telor fldre. . . Și pote, că albina din flori 
n’adună miere; potirul lor de sigur îl 
credi tu plin de fiere.

Bătrânul.
Ce cred? Să ți-o spun ție, eu văd, 

că e zadarnic. Iți die încă odată: la pla
nuri nu fii harnic. Spre unde mergi acuma, 
pornit-au inulți ca tine. Puțini din astă 
cale s’au întors cu inimi pline. Iubii și eu, 
copile, precum iubesc! acum, gândirile mă
rețe ce tcîte adî îs scrum. Iubit’am eu fe
meia cum ne-o arată dorul, atuncea când 
credința cundsce numai sporul. Iubit’am 
și pe semeni cu sinceră frăție, și-i încăr
căm cu gânduri de mare bogăție. Credeam 
toți la olaltă și țera-mi fericită; că șor
țuri nu mai bune trăsese la ursită... Acum 
când împrejuru-ml le caut necontenit, 
pare că nici odată nu le-ași fi pomenit.

Tînărul.
Femeie, semeni, țeră și dragu-i vii- 
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cesc e de părere, că în urma acestei apro
pieri, încetâză de facto învoiala austro- 
rusă privitore la Balcani. Noua situațiune 
numai păgubitdre pdte fi pentru Turcia. 
In urma schimbării situațiunei balcanice, 
și tripla alianță va ajunge în stadiu cri
tic, fiind-că neapărat Germania trebue se 
fie pe partea Rusiei, astfel că Austro-Un- 
garia va rămâne isolată.

După „Tribuna*  din Roma, visita 
regelui Victor Emanuel la curtea rusescă 
a avut scopul de a câștiga sprijinul Ru
siei pentru politica balcanică a Italiei.

tor, lupta-voiu pentru tote, se sciu, că am 
să mor; căci eu îmi iubesc țâra în care 
m'am născut, slăvesc scumpa femeie în 
care am crezut, și’n semeni eu credința 
n’o pierd, nici n’am pierdut.

Bătrânul.
La revedere, dragă! Comdra ta de 

vise ți-a tălmăci-o sorta în voile ei 
scrise; ca să luptăm cu tote, răbdarea 
ni-e trimisă.

Tî nărui.
S’a dus bătrânul tată. Ce soiu ciu

dat de’ndemn! El vrea din mine-a face 
un chip curat de lemn! Ce vreai? Așa-s 
bătrânii, uitat’au vremea lor. Pe tineri s’a- 
mărască ei au un cumplit zor. ... De ar 
vede-o dânsul pe draga mea iubită, cu 
negri ochi de pară, statură potrivită, de 
ar vede-o, sigur, bătrânul amărît s’ar 
apuca acuma din nou er de iubit... Când 
vieța-mi cătră piscuri cu fericire sbdră, el 
pe a vrîstei vale a lene se coboră. A pus 
stavila dreptă l’a gândului hotare.

(Va urma.)

Urmașul episcopului Pavel. Sub 
acest titlu diarul „M—g“ scrie următorele: 
„Suntem informați, că în scaunul vacant 
al episcopiei gr.-cat. de Oradea-mare va fi 
numit episcopul gr.-cat., din Kbros-Kri- 
selacz, Iuliu Drohobeczky. Drohobeczky 
este un bărbat cu o vastă cultură, cu un 
tact distins și are sentimente bune ma
ghiare. El a făcut causei maghiare și până 
acuma servicii însămnate. Patriotismul lui 
neprihănit ne dă garanție deplină, că în 
scaunul episcopesc din Oradea, atât de 
însemnat, își va sci aduce misiunea sa 
estraordinar de importanță în consonanță 
deplină cu interesele naționale maghiare.*

Scirea acesta a. fost culportată deja 
prin diarele maghiare îndată după deco
darea episcopului Pavel. Noi n’am luat 
însă notă de ea, fiindcă am considerat-o 
de absurdă. Ea s’a și desmințit atunci. 
Faptul însă, că persona acestui strein de 
neamul nostru, este adusă din nou în 
combinație, dovedesce, că în cercurile ad
versare se comploteză serios în potriva 
bisericei gr.-catolice române. Putem asi
gura însă pe domnul Drohobeczky și pe 
cei ce îi susțin candidatura, că decă s’ar 
întîmpla, ceea ce nu credem, se se reali- 
seze acest atentat ne mai pomenit, con
secințele ar fi incalculabile. Cum? Să fi 
ajuns scaunele episcopesc! române să fie 
profanate cu numirea unor Arhierei slavi? 
Atât de puțin se fie respectat caracterul 
românesc al bisericei române gr.-catolice ?

Ne abținem de-o camdată de ori ce 
comentar și semnalăm scirea, pentru a 
arăta numai, până la ce punct se aven- 
tureză temeritatea corabinațiunilor șovi- 
niste !

De profundis...
Sub titlul acesta Nicolae Bartha pu

blică în „Magyar orszăg“ dela 27 1. c. un 
articol remarcabil asupra stărilor misera- 
bile din comitatul Maramureșului. Bartha 
se servesce de trei articole publicate în 
„Hazănk", și dă următorele amănunte:

La tribunalul din Sighetul Maramu
reșului a fost acusat David Davidovits 
pentru 88 cașuri de cămătărie. Acest că
mătar e locuitor în Apșa-de-mijloc, și e de 
religie israelită. Tribunalul a casat pro
cedura. Tabla reg. din Dobrițin însă, dând 

ascultare apelației procurorului, a stabilit 
vinovăția lui Davidovits și tribunalul l’a 
osândit apoi la un an și jumătate 
închisore, 6000 cordne amendă și trei 
ani pierdere de oficiu, pentru-că a adus 
la sapă de lemn prin cămătărie pe 
63 locuitori din Apșa-de-mijloc. Tabla reg. 
din Dobrițin a anulat sentința și a achitat 
pe Davidovits de sub acusarea de cămă
tărie. Prin urmare: tribunalul,care n’a gă-- 
sit suficiente dovedile aduse contra cămă
tarului, l’a osândit, și aceeași tablă reg., 
care a stabilit vinovăția lui, l’a achitat. 
In chipul acesta Davidovits a primit pa
tentă de a continua cu cămătăria.

Cum cămătărea Davidovits? După 
capital de 26 cor., lua 28 cor. interese; 
după 5-80, lua 6 cor.; după 2’60, storcea 
19'96; după 10 cor. 15'52 ș. a. Tote aces
tea într’o singură comună, unde de altfel 
nu „funcționeză” numai Davidovits, ci și 
Mendelovits, Gauer Salamon, Rozeiiberg. 
Jakab, Fructer Mozes, Fuchs Miksâ, Weisz 
Markus, Wagner Aron, Stein Ferencz — 
tot domni cu nume maghiare!

Bartha citeză și alte cașuri revoltă- 
tore de abusuri și ilegalități, dintre cari 
următorul merită o deosebită atențiune:

Proprietatea lui Volosz George a 
cumperat’o Davidovits în licitație. Volosz 
era restant cu contribuția. Ce face Davi- 
dots? Mijlocesce esecuarea lui Volosz. 
Esecutorul și Davidovits pătrund cu forța 
în casa lui Volosz. Aici găsesc vase de 
bucătărie. Le iau. Alt-ceva n’au găsit. 
Der mai era ușa casei. Au ridicat’o din 
țîțîni și au luat’o. Erau și ferestri la casă, 
și le-au luat și pe acestea. Mai era însă 
pe un părete icona Maicii Domnului cu 
Isus în brațe și mai aflaseră și un chip al 
lui Christos, pe cap cu cununa de spini. 
Și acestea valorau cel puțin 2 creițari — 
și le-au luat. D-l notar a făcut să se ia 
ușile și ferestrile și dela casele locuitorilor
I. Huza, Mihaiu Voios, Mihaiu Morina, 
Dan Ion și Popa Mihaiu. Pentru variație, 
au luat din casa lui Vlad Ion scutecele 
micului băețel. Notarul a făcut imputări 
esecutorului, că de ce a ’lăsat sobele 
prin case.

Ceva îngrozitor: Dela cerșitorul Ni- 
cora au luat făina, ce-și adunase cerșind. 
Unei văduve cerșitore i-au luat cămașa, 
vice-primarul, făcendu-i-se milă de ea, a 
rugat pe notar să-i lase bietei femei că
mașa. Notarul a răspuns: „se umble golă“.

Dela casa lui Șiman Ion au dus vi
țelul de 2 săptămâni al unei vaci. Vaca 
nu mai da lapte. Femeia, desperată, a mâ
nat vaca la primărie, ca vițelul s’o sugă. 
Notarul însă a huiduit’o cu cuvintele: 
„las’ să crapeu.

Ați vedut tablou mai grozav?
Și lui Mihaiu Mihaiu i-au luat vițe

lul. Două nopți și două dile a dus bietul 
om, într’un blid, la primărie lapte și făină, ca 
vițelul să nu-i mdră de fdme. Apoi și-a ză- 
logit cămătarului șerparul și a rescumpă- 
rat vițelul. Popșa Ionaș șî-a zălogit unicul 
pămențel, ce-1 avea, ca să-și răscumpere 
vițelul. Și dela casele lui Dan Ionaș și Irma 
Joodi au dus vițeii. Vacile nu mai dădeau 
lapte, er copiii plâng, că nu e lapte la casă.

Bartha dice, că nu mai continuă, dăr 
întrebă:

„D-le ministru de finanțe, Lukacs! 
Cine urmăresce cu atențiune pressa în; ofi
ciul d-tale? D-le ministru de interne 
Szell! Cine nu ți-a raportat despre admi
nistrația din Maramureș ? Der cine și ce 
este poporul, ca cămătarii, notarii și ese- 
cutorii să-l despoie în chipul acesta? De 
când problema statului este a aranja ofi
cial invasie tătărescă în contra poporului ?“

Așa scrie Bartha, după informațiunile 
lui „Hazânk” și-le scrie, cum dice „schin- 
teindu-I ochii de agitație”....Evenimentele din Franța.

Cele ce se petrec în Paris și provin
cie, par a fi prognosticul unei sguduiturî 
puternice în Franța întregă. închiderea 
stabilimentelor congreganiste din Paris și 
din departamentul Senei, a revoluționat 
tote spiritele Francesilor independenți, cari 

țin la crescerea relig osă a fiilor lor, la bi
serică și la Dumnedeu.

Este interesant să relevăm, că o mare 
parte a pressei liberale parisiene s’a în
tors în contra guvernului. Chiar și „Figa
ro”, „Temps", „Univers” și „Republique” 
aderenții și susțiitorii guvernelor dreyfus- 
sarde de pănă acum, au părăsit și ele ta
băra radicală și atacă mai mult seu mai 
puțin guvernul. Gassagnac publică în „Au- 
torite” numerose proteste, petiții și ape
luri, ce i-se trimit guvernului, er „Repu
blique” învită pe episcop! să useze de tote 
mijlocele legale spre a face să înceteze 
gdna, ce s’a pornit contra instituțiunilor 
creștinesc!. Același d'ar învită poporul să 
ia posiție contra jidovilor, cari, după el, 
sunt causa acestei prigoniri neumane. An
tisemitismul ia proporții și mai mari în 
Franța și poporul începe să se convingă 
acum, că începând cu afacerea Dreyfuss, 
jidovii le-au pus tdte la cale în Franța 
în detrimentul păcei și liniștei interiore.

*
Presidentul Republicei a semnat Sâm

bătă primul decret, prin care se ordonă 
închiderea a 24 stabilimente congreganiste 
din Paris și din departamentul Senei. Că
lugărițele din diferitele departamente, cari 
cad sub previsiunile ultimei circulari a gu
vernului referitore la școlele congreganiste, 
au declarat, că nu vor ceda, decât forței.

Vineri dimineța s’a presentat comi
sarul Bottolier cu doi secretari de poliție 
la școla călugărițelor din Strada Saint- 
Maur, ca să se convingă, decă șcăla a fost 
închisă. Ei au găsit mănăstirea transfor
mată în fortăreță și înlăuntrul ei închiși 
mulțime- de omeni. Comisarul de poliție 
a sunat, însă porta a rămas închisă. Atunci 
apărură la una din ferestrile primului etaj 
doi tineri, cari declarară, că nu vor des
chide porta și că nu vor lăsa, ca poliția 
se pătrundă în mănăstire. Același lucru 
s’a petrecut la mănăstirea din strada 
Charon ne.

Cinci domne aristocrate s’au dus 
Sâmbătă să se plângă soției presidentului 
Loubet, în cestiunea închiderei școlelor 
congreganiste. D-na Loubet nu le-a primit, 
(jicend, că cererea lor este de competența 
guvernului și că ea n’are dreptul de a-se 
amesteca în afaceri de stat. Baronesa 
Reille a dis atunci, că femeile creștine vor 
arăta ce sunt ele în stare să facă, decă 
li-se încalcă sfintele drepturi. Femeile — 
continuă baronesa — vor cu ori-ce preț 
să-și apere libertatea, să-și crescă copiii 
în credința creștinescă. „Spuneți d-nei 
Loubet, că decă nu vor fi retrase decre
tele contra cărora protestăm, pe stradele 
Parisului va curge în curend sângele fe
meilor. “

Pentru dina de eri, Duminecă, s’a 
anunțat un mare meeting de protestare 
sub presidența lui Francois Coppee în 
manejul St. Paul. Tot pe diua de eri ra
dicalii, socialiștii și anarchiștii au organisat 
o contra-manifestațiunej pe piața Bastiliei. 
Că ce se va fi întâmplat din incidentul 
acestor manifestațiuni, nu seim încă.

Pe când se întâmplă acestea, preșe
dintele consiliului de miniștri primesce din 
partea consiliilor de arondismente și a co
mitetelor și grupărilor republicane, adrese 
numărose prin cari guvernul este felicitat 
pentru energia cu care aplică măsurile 
contra asociațiunilor religiose.

Notăm, ca presidentul Loubet cu so
ția au părăsit Vineri Parisul, temându-se 
probabil de demonstrațiuni.

Anchetă publicistică în cestiunea 
pangermanismului.

Diarul „Budapester Tagblatt” a pu
blicat în timpul din urmă o serie de ar
ticole în cestiunea pangermanismului, drept 
resultat al unei anchete publicistice. An
cheta și-o încheie cu declarațiunea scrii
torului ungur Herczeg Ferencz, de origine 
Șvab din Bănat. Reproducem din numita 
declarațiune unele pasage:

„După părerea mea, dice renegatul 
Herczeg, conducătorii din Germania ai 
mișcării pangermane sunt victimele unei 

raistificații. Ei cred, că prin banii lor sus
țin printre Șvabi un principiu al culturei 
superidre, în realitate însă de banii lor nu 
profită, decât nisce proletari ai condeiului. 
Cei mai culți dintre aceștia sunt nisce în
vățători primari naufragiați. Ideile pan
germane au fost utilisate de aceștia spre 
agitație demagogică contra statului, a bi
sericei catolice și a societății.

Acestă agitațiune a devenit posibilă 
numai în urma toleranței prea liberale a 
administrației nostre și a obținut în stra
turile populației nemulțumite ore-cari suc
cese. Succesele acestea însă compromit 
buna reputație a Germanilor, ca element 
de ordine în Orient.

Pangermanii sunt indignați rău, con
tinua Herczeg, din causa politicei forțate 
de maghiarisare Ei bine, o asemenea po
litică nici n’a esistat vr’o dată și cine se 
îndoiesce despre cele spuse de mine, îl 
rog să mi arate un singur Șvab seu Sas 
raaghiarisat cu forța. A voi să răpesc! 
cui-va cu forța limba și particularitățile 
naționale, este un lucru cu neputință, des
pre acesta se pot convinge domnii Ger
mani din încercările lor cu Polonii. Ger
manul din Bănat se răgă lui Dumnedeu 
și vorbesce cu copiii săi în limba, care îi 
place. Limba oficială a autonomiei sale 
comunale și a șcdlelor comunale o hotă- 
răsce el însu-și. Autoritățile statului între- 
buințeză, în contact cu poporul, limba po
porului. Cum-eă drepturile limbei statului 
trebue respectate, fixând numele de loca
lități în limba maghiară, cari aveau deja 
în vechime acest nume și că în școlile 
publice limba statului este obligătore: 
încă nu însemneză maghiarisare forțată. 
Esistă însă maghiarisare voluntară. Mem
brii familiei domnitore și ai aristocrației 
germane, stabiliți și moșneni în Ungaria, 
întrebuințâză limba maghiară, fără să-i 
forțeze cine-va. Majoritatea dmenilor cu 
carte de origine nemaghiară să alătură și 
în limbă Ungurilor. Acesta însă este un 
resultat, nu al forței politice, ci al unui 
proces cultural istoric. Limba maghiară 
este limba culturei și a comerciului pu
blic. Coloniile germane mai tinere sunt 
de 150 ani în Ungaria. Aici s’au potrivit 
Ungurilor și pentru ei limba prusiană este 
tot atât de străină, ca cea rusescă (!)“

La întrebarea pusă relativ la cestiu
nea statului național, Herczeg a răspuns:

„In cercurile pangermane se afirmă, 
că idealul statului național maghiar ar fi 
o utopie. Asta însă nu împedecă statul 
de a fi stat național încă din vechime. 
Statul național în forma lui de astădi 
esistă ca necesitate istorică. Acest stat, 
adevărat, nu este o creațiune desăvîrșită 
și pe numărase terenuri are nevoie de 
reforme. Decă considerăm însă forțele 
centrifugale din Britania, Rusia și Germa
nia, vom ajunge la conclusia, .că în con
sistența lor interni nu sunt mai unitare (\l), 
decât Ungaria.

Foile germane citeză numărul Ungu
rilor, care este mai mic, decât al naționa
lităților. Ei bine, ele ignoreză însă, că la 
noi nu e ca în Austria, unde pe lângă 
centrele culturale germane, sunt și cen
tre culturale vechi slave și romane, 
pe când în Ungaria tdte centrele cultu
rale sunt unguresc!, aristocrația și clasa 
de mijloc e ungurescă. Propaganda națio
nalistă, afară de Șerbul Miletici, nici-odată 
n’a avut vr’un representant de importanță 
spirituală, pe când între conducătorii Ma
ghiarilor tot-deuna s’au găsit bărbați de 
origine străină”.

De ce să continuăm cu reproducerea 
inepțiilor lui Herczeg? Ele sunt repetiția 
verbală a fraselor stereotipe, pe cari le 
vedem dilnio în foile șoviniste.

in (-28) Iulie.

„Iubesce-țl patria maghiară ” Sub 
titlul acesta diarul „Hazânk*  scrie urmă- 
tdrele: „lubesce-ți patria! Așa ne învă
țăm noi copiii, așa îi învață învățătorii și 
preoții. In ce chip interpreteză acestă po
runcă fisolgăbirăul din . Sighetul Maramu
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reșului, ne arată următorea sentință, în 
■care învață pe o 'Româncă din Sarvesău, 
■cum trebue să-șî iubescă patria maghiară. 
Femeia îșî întinsese rufele pe gard, ca să 
se usuce. Un gendarm, ce trecea pe acolo, 
îșî notă cașul și denunță femeia la fisol- 
.găbirău pe motiv de contravenție în po
triva ordinei publice. Va să dică, decă 
■cineva își întinde rufele sale pe propriul 
său gard, comite contravenție contra or
dinei publice. Fisolgăbirul cită femeia pe 
diua de 15 Iulie, într’un timp, când bietul 
-țăran e ocupat cu adunarea recoltei. Fe
meia neputând perde o di tocmai când 
avea cel mai mare zor la munca câmpului, 
nu s’a presentat înaintea „Măriei Sale", 
ceea-ce avu drept consecință, că fu amen
dată. In sentința, în care i-se comunică 
amendarea, se adaogă, că amenda este 
„inapelabilă". La 1 August femeia trebue 
să plătescă amenda, Ia din contră se păte 
întâmpla, să-i .ia rufele uscate în luna 
Iulie, ori să fie iînchisă. Motive: „Condam
nata nu s’a presentat când a fost soro
cită". Morala.: „Dragă Româncă, feresce-te 
.altă-dată a-ți întinde rufele tale pe pro
priul tău gard, mai bine iubesce-ți în 
schimb patria maghiară, în care împart 
■dreptatea nisce solgăbirae așa de drepte, 
■umane și .înțelepte...“

Sarcasmul foiei maghiare este destul 
de semnificativ. Câte cașuri de acestea 
am publicat însă noi, și câte rămân ne
publicate !...

Tenipestate cu grindină. Din G.- 
■Orșova (comit. Mureș-Turda) ' ni-se scrie, 
că în după amiada dilei de 22 Iulie s’a des
cărcat asupra comunei și a hotarului ei, o 
ne mai pomenită tempestate cu grindină. 
■Grindina, care la început cădea neames
tecată cu pldie, era de mărimea nucilor, 
■ouălor de găină și mai mare chiar, însoțită 
de o puternică furtună. Piatra sdrobia co- 
perișele caselor și ferestrile și a străbătut 
și în locuințele dmenilor. Bieții omeni, în

■ desperarea lor, luau hainele din paturi, 
țole, perinl și altele, ca să astupe cu ele 
ferestrile. Cei dela câmp au suferit mari 
lovituri, unii chiar lovituri mortale, căci 
neavend ei timp să se refugieze în co
mună, s’au adăpostit în grabă sub tufe, 
clăi de fan și altele. Grindina însă venind 
grozav de puternic le-au nimicit adăpostu
rile, er pe bieții omenii i-au isbit și lovit 
așa, încât mai toți sângerau din cap pănă 
’n tălpi. Mălaele și grânele din trei părți 
.ale hotarului au fost total nimicite de 
acest potop înfricoșat. Numai o singură 
parte de hotar a rămas pe jumătate ne
stricată. In aceeași di au fost nimicite 
prin grindină hotarele comunelor G. Hodac, 
dbănesci, Chinceșiu și St.-Mihaiu.

Din Ai-chidiecesa Blasiului. D-l 
'George Simu, paroch în Gheja, a fost nu
mit paroch și viceprotopop în Ibașfalău. 
I. Deac, paroch în Rece-Christur, a fost 
transferat în aceeași calitate la Gheja. 
Val. Popescu, adm. paroch în Becica-ma- 
•ghiară, a fost transferat în aceeași cali
tate la Dergea. loan Bunea, cooperator 
’în Vad și Nic. Vișoli adm. paroch în Ne
tot, vicariatul Făgărașului, au fost numiți 
•parochi. Nic. Galea, fost administrator 
•protop. interimal al districtului Ibașfalău 
.-și paroch în Hundorf, a fost numit vice-
■ protopop onorar.

I) I Victor Mac ave iii, preot gr. cat., 
.a depus cu forte bun succes la universi
tatea din Viena rigorosul în dreptul și 
■istoria bisericescă.

Esposiția de tablouri de la Ate
neu. La ultima esposiție de tablouri de 
la Ateneul din Bucuresci între lucrările 
:altor artiști din țeră se vedea espusă și o 
colecție eșită din penalul artistic al d-lui 
Nicolae Bran, cunoscutul autor al ta
bloului Peneș Curcanul. — Colecția d-lui 
Bran e compusă din 9 pânze, cari tote au 
atras atențiunea visitatorilor. Cea mai 
mare atracție o avea însă tabloul „Pro
cesul complotului bulgărescu, în care tote I 
figurile cunoscutului proces erau presen- 
tate cu o fidelitate admirabilă. M. S. Re
gele Carol visitând esposiția de Ia Ateneu, 

ta binevoit a se întreține cu talentatul 

pictor. Mai multe diare din Bucuresci au 
protestat însă, precum ni-se scrie de la 
Bucuresci, contra d-lui director al școlei 
de bele-arte Mirea Demetrescu, care a 
înlocuit tăblița pusă de d-l Bran și care 
purta inscripția: „Procesul complotului 
bulgăresc14, cu una alta, purtând inscripția 
„ Un proces la curtea cu jurcițiu. — Se 
dice, că d-l Mirea a făcut’o acesta din 
motive diplomatice, ca să nu se supere 
domnii Bulgari. — D-l Nicolae Bran, care 
este bine apreciat în cercurile artistice, 
este originar din Sălagiu și în tablou
rile sale scdte în relief cu deosebire 
momente din istoria ndstra națională.

Ciocnire la granița turco-serbescă. 
Din Belgrad se telegrafeză, că o ciocnire 
sângerosă s’a produs la granița turco- 
serbescă între albanesi și soldați nizami de 
o parte, și între muncitorii de pământ și 
gard! de frontieră șerbi de altă parte. Doi 
caporali șerbi au fost uciși și s’au făcut 
mai multe răniri.

Posta și „Gott erhalte". Cetitorii 
noștri cunosc cașul redactorului șovinist 
Halasz L. din Oradea-mare, care a fost 
degradat, pentru-că nu s’a descoperit când 
s’a cântat imnul casei domnităre „Gott 
erhalte*.  O societate din Pesta, „Iranyi 
Daniel", vrând să mângăe pe Halasz și să-l 
îmbărbăteze, i-a adresat o telegramă de ur
mătorul cuprins: „Pentru atitudinea ta 
patriotică, manifestată față cu himnul că
lăilor noștri, primesce salutarea soților tăi 
de principii, din incidentul întrunirii so
cietății „Iranyi Daniel14 Subscriși: Seffer 
Laszlo, Solymosi Marton, Szucs Istvan. Te
legrama însă n’a ajuns la destinația ei, 
fiind-că oficiul telegrafic central din Bu
dapesta „ta ordin mai înalt*,  n’a trans- 
mis’o, dicând, că ea contravine §-lui 3 
din regulamentul oficiului telegrafic, adecă 
e contrară statului. „Fiigg. Magyarorszag" 
e cătrănit foc din causa acesta.

Un colonel antisemit. Mai multe 
diare unguresc! aduc următorea scire; La 
regimentul din Vârșeț fu numit de cu
rând ca comandant colonelul Enric Dămpf. 
La prima inspecție, ce a ținut’o asupra 
ofițerilor, i-s’a presentat un cadet aspirant 
de ofițer jidov, cu numele Ernest Szâsz. 
După inspecție colonelul a trimis pe un 
maior la aspirantul jidov, să-i spună, că 
fiind jidan, nu mai pote sta la honvedi. — 
Ne temem, că nu va fi adevărat ceea-ce 
scriu foile unguresc!.

Anuare.
Anuarul gimnasiului superior gr.-cat. 

și al școlelor primare din Beiuș pe anul 
școlar 1901/902, publicat de loan Buteanu, 
director.

Acest anuar conține pe 196 pagini 
următârele: In fruntea lui vedem descri
erea festivităților jubileului semicentenar 
al preoției episcopului Pavel, patronul, 
gimnasiului, făcut de profesorul T. Bulcu. 
După acăsta urmeză un studiu „asupra 
istoricului gimnasticei în gininasiul gr. 
cat. din Beiuș", scris de profesorul Vâsile 
Dumbravă. De la pag. 43 pănă la pag. 50 
vedem resumatele actelor mai însemnate 
din corespondența întreținută cu patronul 
(28 la număr) și cu direcția de circum
scripție a școlelor secundare (70 la număr). 
Din planul general al orelor, aflător la 
pagina 51 vedem, că religiunea s’a predat 
în 16 ore pe săptămână, limba română în 
18, limba maghiară în 29, limba latină în 
40, elina în 18, germana în 17, istoria în 
17, geografia în 8, științele naturale în 11, 
științele fi,sice în 7. matematica în 23, de
semnai geometric în 8, propodeutica filosofică 
în 2, caligrafia în 2, gimnastica în 16 și 
stridiile înlocuitore de limba elină în 16.

Din darea de seină a vicerectorului 
T. Bulcu, despre internatul „Pavelean", 
vedem, că în anul trecut școlar (al 11-lea de 
la înființare), la sfîrșitul anului erau în 
internat 117 elevi, dintre cari 37 aveau 
întreținerea gratuită, 27 plătiau taxa pe 
jumătate, er 53 plătiau taxa întrăgă ((240 
cor., pentru întreținere, și 66 c. pentru 
uniformă).

De diferite alte beneficii (burse, fon- 
dațiunea de pâne, dinspensarea de taxa 
școlară) s’au împărtășit 132 elevi.

Ca obiecte facultative s’au predat: 
limba francesă, stenografia, canto și mu- 
sica instrumentală. La cursul de franceză 
erau înscriși 23, la stenografie 31, la canto 
130 și la rnusică 18 elevi.

La esamenul de maturitate s’au pre
sentat 47 elevi, din cari 4 au reușit cu 
eminență, 9 cu nota bine, 29 maturi, 
er 5 au fost relegați ca corigenți pe 
timp de trei luni.

Corpul profesoral era compus din 
următorii domni: loan Buteanu, director, 
Vasile Stefănică, Coriolan Ardeleanu, Va- 
sile Dumbravă, Traian Farkas, Victor Bor- 
lanu, Teodor Bulcu. Ioan Fersigan^Dr. 
Florian Stan, loan Keri, Niculae Fabianu, 
Ilie Stan, loan Epure, loan Bușiță, Radu 
Oupariu și Câinii Sălăgianu.

Numărul elevilor a fost de 415, din 
cari 171 greco-catolici, 167 greco-orientali, 
25 rom.-catolici 10 ev. reformați, 27 jidovi. 
După naționalitate 338 Români. 62 Ma
ghiari. Promovați au fost 75°/0, er decă 
scădem procentele corigenților din restul 
de 25 procente, atunci procentul celor ne- 
promovațî se presentă cu 7.25%, ceea ce 
se pote considera de resultat forte favo
rabil.

Religiunea la elevii gr.-orientali a 
predat-o catechetul Niculae Diamandi.

Anuarul are 4 ilustrațiuni: 2 portrete 
ale repausatului episcop Pavel și tabloul 
internatului și al gimnasiului.

Despre - activitatea cercului literar 
român nu găsim în anuar nici o amintire.

De la pagina 133 până la 196 anu
arul are text unguresc.

Școla primară avea de director pe 
protopopul Augustin Antal, er de învăță
tori pe: Paul Voștinaru, Dem. Pekete și 
loan. Gyelan (1). La acestă școlă au fost 
înscriși 72 elevi și anume 33 gr.-cat., 25 
gr.-or., și 10 r. cat.

Asupra acestui anuar avem de gând 
a mai reveni.

U « ai v o c a r e.
Onorații membrii ai „Asociațiunei 

pentru literatura română și cultura popo
rului român14 din despărțământul Albei- 
luliei, precum și toți doritorii de înainta
rea scopurilor acestei „Asociațiuni", sunt 
invitați la adunarea generală, ce se va 
ține în Alba-Iulia la 2 August st. n. (Pro- 
rocul Ilie) în sala școlei gr. or. din oraș 
la 3 ore d. in. Programul adunărei este 
cel prescris de statutele „Asociațiunei14 și 
de regulament.

Alba-lulia, în 27 Iulie 1902.
Rubin Patiția.

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

1901/902.
(Continuare.)

Jurnalistica. In acest an de gestiune, 
societatea a pus la disposiția membrilor 
ei în sala de lectură 37 foi : beletristice, 
literare, politice și economice, parte abo
nate, parte gratuite.

A) Abonate: „Bunul Econom44, 
„Convorbiri Literare44, „Egyetemi Lapok", 
„Fliegende Blatter", „Illustrierte Zeitung44, 
„Libertatea44, „Literatură și artă română44, 
;,Revista Română44, „Semănătorul44, „Vul
turul".

B) Gratuite: „Activitatea44, „Agra- 
■rul", „Albina44, „Apostolul", „Biserica și 
școla44, „Biserica ortodoxă", „Budapesti 
Hirlap", „Candela44, „Călăuza sanitară", 
„Controla", „Deșteptarea", „Deșteptarea 
poporului", „Drapelul44, „Familia". „Foia 
scolastică", „Foia diecesană44, „Foia popo
rului", „Gazeta Transilvaniei44, „Flerkules", 
„Lumina", „Poporul Român", „Telegraful 
Român", „Tribuna44, „Tribuna Poporului", 
„Transilvania44, „Unirea44, „Viitorul".

Societatea se simte plăcut îndem
nată a esprima tuturor redacțiunilor, cari 
au binevoit a trimite diarele gratuit, cela 
mai căldurose mulțumite și a-le ruga, ce 
și pe viitor să n’o lipsescă de acest bine
voitor sprijin.

II. Cassa.
Cassa numără cu finea anului socie

tar 1901/902 suma de 3082 cor. 52 fii. Din 
acești bani se află depuși:

La institutul de credit și economii 
„Albina44: 1) în libelul „M44 suma de cor. 
1256-06. 2) în libelul „G44 suma de 808’64 
cor. 3) Un „scris fonciar44 de 1000 cor. 4) 
La cassar se află disponibilă suma de 
17-82 cor. Suma 3082'52 cor.

Intratele au numărat 1066-77 cor. 
Eșitele 600 90 cor. Venit curat pro 1901/2 
465-87 cor.

Starea cassei dela finea anului curent 
comparată cu cea dela finea anului trecut 
ne presintă un plus de 336’33 cor.

Spese mai mari s’au făcut cu cum
părarea cărților amintite și cu compactarea 
mai multor cărți.

III. Archiva.
Archiva s’a înmulțit în decursul anu

lui societar present cu 110 acte, cari tote 
sunt induse în protocolul de esebite în 
ordine cronologică, indicându-se datul in
trării, urzirea actului, meritul, datul resol- 
vării, numărul bucăților și eventualele ob
servări.

(Va urma).

Petreceri.
Reuniunea femeilor române din Abrud, 

Abrudsat și jur învită la petrecerea de 
vară ce o va aranja în favorul Reuniunei 
Sâmbătă în 2 August n. 1902 (diua Sf. 
Ilie) în grădina „Incze44 din Abrud. înce
putul la 4 ore d. a. La cas de timp ne
favorabil, petrecerea se va ține în pavi- 
lonul grădinei Incze. 'De mâncări și beu- 
turi se îngrijesce proprietarul grădinei. 
Prețul de intrare: de persănă 1 cor., de 
familie 3 cor.

— Tinerimea română \din Reghin și 
jur învită la petrecerea de vară, care o 
va aranja Luni în 11 August st. n. a. c. 
în pavilonul de vară din promenada ora
șului. Venitul curat e destinat pentru scop 
filantropic. Prețul intrării: de personă 2 
cor., de familie pănă la 3 membrii 4 cor. 
începutul la 8 ore sera. Contribuirile se 
primesc cu mulțămită și se vor publica. 
Comitetul aranjator: președinte: Dr. Au
gustin Chețian advocat; vice-președinte: 
Elia Popescu când, adv.; I. secretar: Au
gustin maior stud, tech.; II, secretar: Va- 
silie Covrig stud, jur.; cassier: Eugen Tru- 
ția stud, jur.; controlor: Teodor Popescu 
stud. jur.

Sosiți in Brasov.
Pe <jiua de 26 Iulie 1902.

H. Pomul verde: A Drummer, faruia 
cist, Brăila.

H. Orient: Mircea, comerciant, Galați; 
Wekerlin, funcționar, Constantinopol; Stănescu, 
comerciant, Galați.

H. Europa: Hermann, Nowak, Pola; Rosier, 
profesor, Sz. Regen; Bach, Viena; Kunczi, Kapsza, 
Pesta; Manolescu, primar, Sinaia; Domke, Berlin; 
Stern, comerciant, Frankfurt, Viehmeyer, Dresda; 
Conduratu, Bucuresci, Kiszieri, comerciant Galați.

H. Grand: Homonai, Clușiii, Deghy, 
Pesta; Ditrichstein, Arad; Andr^ssy, S. Sângeorgiu; 
Dj. Werthim, Bistrița.

H. BucnrescI: Bernhard, Dr. Wolfgang, 
Breslau: Weissbein, Viena; Wegener, Viena.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian IL Pop.

Stabiliment de hydrotherapie

W allischhof
— 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 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și inforraațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovicl, Dr. Marius Scursa, 

medic consiliar medic dirigent în Wâllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hof p u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Dela „Tipografia A. Mureșiann“ 
din

se pot procura următârele cărți:

Bursa de Bucuresci
din 26 Iulie 1902.

Valori Scad, 
cu p.

Cu 
bani 
gata

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 
pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
r-comandație.)

amortisabilfi. . .
n

„Clipe de repaus*  de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pote ocupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto e«t,ra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
speoial aedstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagiQ frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu 
Se 
pe 
20

o mai pui joș, pănâ nu ai cetit’o totă 
pote procura la Tipo. rada A. Mureșianș 
lângă trimiterea prețului indicat plus 
bani porto.

^Carnetul JRoșuu, o interesantă no
velă whihsță, tradusă din germană de Moșul 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „MoșvU & cunoscut cetitorilor noștri din 
numârosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 50 bani.
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Oblig, de Stat (Conv. rurale)
>î
n

îi
»
n

Scrisuri
Scris, fonciare rurale din

11 ,
Oblig. Soc. de basalt artificiali

Impr. 1892 . .
din 1893 . . .

1894 int. 6 mii.
Impr. de 32’/, mii.
Impr. de 50 mii. . 

, mpr. de 214 m. 1890
Ilmpr de 45 m. 1891 

„ Im de 120 mii. 1894
Impr de 90 mii. 1896

»
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n

n
»■
îl
îî

•
5
5
5
4
4
4
4
4

îi 

îî 

H 

îî
11 
îî 
îî 
îî

97.—
97. ■

Casei tensiunilor fr. 800 
comunei

îi

îi
fonciare rurale

Bucuresci
• îi

H

îi

din 
din 
djți

181'0 
„ urbane Bucuresc 

„ „ I uși. .

4
6
16

5«/(
5
5
5
5
4

n
n

îi 
îi 

ii 

n 

ii

84. —
84.1/,
85. —
si-3/,
84?/,
85?/,
85?/,

121.25
b7.90

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 
Banca Națion. uit. iv. 86.— 
Banca ar> icc lă..............................
Dac'a-Roinânia uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. lei 43 
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 
Soc. rom- de hârtie uit. —.— 
„Patria" Soc. de asig. uit,. 4 lei 
Soc. rom.de petrol letn. u. d. 0 
, „ „ „ ’ „ 2 ein. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii u0 1 
So.ciat, p. copstr de Tramaxs 
20 franci aur...............................
Fabricile Unite de gazose. .

o
»
îî

B

B 

îl
5 „
5 „
6 n 
V.N. 
50" 
500 
500 
2f‘O 
2 0 
250 
250 
ion 
100 
200 
1000 
300 
1060 
200

12

97.-
85. —
86. '/,
79?/,

. 97.60

. 98.-

. 205.—

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

. 101.85
. 101.70
. 121.60
. 152.35

16.04

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4f,/0 . .
Renta de corone ung. 4”/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • U9-— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 25 
Renta
Renta
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 712.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 677.75 
Rapoleondorl...................................... 19.06
Mărci imperiale germane .
London vista....................
Paris vista........................
Rente austr. 4n/0 de corone
Note italiene........................

117.-
239.70

95.22'/2
99.80
93.95

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Iulie n. 1902.

I
i

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble RusescI 71 2.54 71 —.—
MârcI germane „ 117.25 n —.—
Lire turcescl 7 21.40 n 21.50
Scris .fonc. Albina 5% 101.- fj 102.-

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 26 Iulie. 1902

Cunli-
S 6 m 1 n 1 8 tace a Prețu 1 per

per 
Hect. 100 olnlograme

dela phnă la
■ Irâu Bănăț.enesc . . . 80 7.bo 7.95
<h-âu dela Tisa .... 80 7,85 ■—
Grâu de Pesta 80 8.3b 8.45
Grâu de Alba rerrală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 — .—
Grâu ud gureșe de nord . i-O
Grâu romanesc . . 80 .— •—

Cu aii-
H enunțe vechi

Soiul t-atea Prețul per
ori non.6 per

Hect. IOC cliilograme

dela pană la
SScara . . . 10--72 7.75 8.—
Orz ... nutreț. . 60--62 7.5‘- 7.75
Orz. . . . de rachiu 62--64 6.10 6.20
Orz. . . . de bere . 64--66 5.75 6.—
OvSs . . . 
Cucuruz . . bănățen . 75 ,__ —
Cucuruz . alt soiu . 7, î —.—
Cucuruz . ,
Hirișcă

îl îl
4 bfi 5.-

Producte div. Soiul O u r s a 1

dela pân â
Știm, de t.rifoin Lușernă ungur. dl 4G.— 51.—

„ transilvană d no — 40.—
B „ bănățenâ d 42.— 46.—
11 „ roșiă . 4 ta — —.—

Ulei de răpiți rafinat du piu 0 — - .—
Ulei de in . .d

0
—.—

Unsâre de porc dela Pesta 65.— 65.5’J
de(la țeră . CI

•Slănină sventată . ■d b5. - 56 —
Prune .... din Bosnia • • 0 ..._

!î
Licr.ar .... Slav<m si Serbia

0
vi __ __ _;Z

w din Serbia în s. M —. - —
N. ci . . . • slavon nou p<
Gogoși. . . • serbesc H

riin Ungaria • £
Aliere .... ungurescl. 0 —.— —

li serbescl .—
Ce vă , ... . .. brut ■ . —.—
Spirt . . . . | Dro.jdiuțe de s. —. -1

150 v. 
într. v. 
150 v. 
într. v.

11

II
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ii

p
n

n

ii

n
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n 

n 

n 
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îî 

ii 
» 

îi 
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ii

2395
270 -
158.-
390
390 —

Banca nar. a Rom. 
âvansurl pe efecte 
Banca agricolii 
Londra . . . .
Viena.........................

S e o ni |> t u r I

6% Paris .... in
*7 P tersburg . . •r>7.
9-10% Berlin .... B—
3 - Belgia . . . 3-
3‘/2 Elveția .... ll’/2

Cursul losurilor private
din 26 Iulie. 1902.

Basilica....................................
Credir ..............................  .
Clary 40 fi. m...........................
Navig pe Dunăre....................
Insbruck ..........................
Krakau ...............................
Laibach....................................
Buda.........................................
Paifiy ......... 
Crucea roșie austriacă . .

„ n un?............................
„ „ ital . . . .

Rudof ..............................
Salm.........................................
Salzburg....................................
St. Genois ...... 
Stanislau .........................
Trientine 4’/2"/n 100 m. c. .

4"' 50i; ,0 ................................
Wnlust.ein...............................

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. r°,(1 . . . .

cuiup. udt-

Publicatiune.
Moștenitorii după rămasul d-lui Otroban Nanelor încunosciinț.eză 

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

1) Casa de lemn, în Brașov (Scheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou 
(676 vechiu) 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 Bacifalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit, cu o 
mare grădină de pome, odăile folosite pentru locuință do vară, dim
preună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr. 598 A j- 1659/1, 
1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top.

4) In Bacifalu 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 ElO.patak stațiune balneră așa numita „Villa Zona“ cu în
treg angajamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi, la apa mi 
nerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A ț 1535, 1546/1, 1546/2, 
1546/3, 1547, 2744 nr. top.

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

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 în cartea funduară nr. A f 
12.508/12. '

9) Realitatea aflătdre în Bolim Xr. 631 indusă în cărțile funduare 
sub Nr. A f 3759/3.

10. O șură aflător© în Agostonfalva.
11. O baie de fier în Felso-Râkos.
12. Realitățile aflătbre în Bardocz sub Nr. 674 și 736 indusă în 

cartea funduară sub Nr A f 263, 261 și 267/1, 267/2.
Informațiuaî mai detailate se pot lua în cancelaria d lui advocat 

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

Brașov, 28 Iunie 1902.
Szab® Allesandru,

596,4—4 esecutorul întregului remas după Otroban.
19 15

4 32 —
187.—

82.50
74.50
71 —

42». -
4'<.—
67.—
.14 —

2015
436.—
191.—

84.50
76 50
75.—

De
sa ai soHe Vîh ferate, 
locui'țe mai mici în Gradină, cu 
instalație de bae, mobilate 
s6u fără mobile se închiriază 
imediat, se pbte locui și ârna.

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

4 -6.(603)

t
1

Pentru
Vilegiatură in Brașov 

0 casă cu etaj 
f6rte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Bra'șov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din done 
locuințe frumose, parte parche
tate, fie care cu 5 odăi, 2 blică- 
lării, 2 cămări, odae de bae, piv
niță mare, șopron, spălătorie. gră
dină și o curte spațiosă, aprbpe 
de piață, forte căutată, pentru 
locuința de vară, esie

din causa mutării, cu preț mo
derat și din mână liberă.

Informații Strada Caterinei 
Nr 17 în etaj
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428.—
44.—
61.» -
36.—
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Braișm7, TenrnS Smsilm Mr.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

â
I I

V

I:■

a putâ esecuta orl-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de scrviciurî

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

CoUV^vtc, in Iota măvimea^

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT Șl COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

foi pWodick
BILETE DE- VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRASÎE_ELEGAW.BILETE DE LOGODNĂ Șl DE Wfl
DUfÂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ANTOHTKBSa.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Tergtd Inuku Nr. 30, ota- 
giul I, cătră strada. — Pretrfe moderate. — Co-

■»l INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREfURl-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE M0RMENTARI. 

se primesc în biuroul

Șg? --- ------ --- ----------- ’ MU-

© mandele din afară rugăm a le adresa la

â I n I e t p BI 

dnserțtai și reci») 
surnS a sse aeflipesss staafesjorsaes» 

«iftSmmss-ira.ftEMîia. easid gm-

î?ncăsnââ K8819IUIB fSraMKBcăw mas nwH 
’d® aidatâ se face

c«"®£5ce cts cât ptuhEâcarea 
mai de msaSte-oH.

Admi istr. .-Gazatei Traas."

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.

rom.de

