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Importanța visitei dela Ischl.
Pe când scriem aceste rendurl 

r.egele Carol al României este os- 
pele împăratului și regelui Francisc 
Iosif la Ischl. împrejurarea, că vi- 
sita regelui Carol va dura după pro
gramă trei 4be, arată mai viu ca ori 
și ce caracterul ei amical și cordial.

Este de obște cunoscut, că în
tre monarchul nostru și regele Ca
rol s’a desvoltat în cursul anilor din 
urmă o amiciție caldă personală. 
Acesta firesce favoriseză mult și apro
pierea dintre regatul român și Aus- 
tro-Ungaria pe terenul politicei es- 
teridre, în cadrul alianței puterilor 
centrale, apropiere ce a fost și este 
dictată de interesele de pace reci
proce.

In vara anului 1900, când dom
nitorul României a fost, tot cam pe 
timpul acesta, dspele împăratului la 
Ischl, pressa ofîcidsă și neoficidsă ac
centua importanța politică a visitei 
sale arătând, că, în fața uneltirilor 
și comploturilor bulgăresc!, Româ
nia alergă sub scutul triplei alianțe, 
și asigurând, că ea se iva și bucura 
de acest scut, er mai ales Austro- 
Ungaria, care aprobă pe deplin ati
tudinea. corectă a guvernului român 
față cu cele ce se petrec în penin
sula balcanica, va fi gata de ao 
părtini.

De atunci și pană în (Țua de 
acți, în timp de doi ani de cfile, 
cestiunea balcanică a trecut prin 
alte nouă fase. Conflictul între Ro
mânia și Bulgaria a fost delăturat, 
der situațiunea de afli nu este cu 
nimic mai puțin amenințătore, ca 
acum doi ani. Din contră, după suc
cesele netăgăduite, ce le-a dobândit 
în acest timp politica rusescă, întă- 
rinduși influența sa la Sofia și vali- 
ditând din nou prerogativele Țarului 
de mare protector al statului bulgă
resc, lucrurile în Balcani au luat o 
turnură, care conține germanele unor 
complicațiuni, ce ;eventual pot să 
devină și mai amenințătdre, decât 
propaganda revoluționară a Sarafof- 
filor în sine.

Aceste eventuale complicațiuni 
ating pote chiar în mai mare mă
sură și tot așa de direct și intere
sele monarchiei nostre, cum ating 
pe acelea ale României. Este prin 
urmare un postulat de frunte al po
liticei oficiului nostru de esterne de 
a menaja raporturile bune cu statul 
român dunărean și de a. se asigura 
tot mai mult de sprijinul micului, 
der valorosului regat în cașul isbuc- 
nirei amintitelor complicațiuni.

Foile inspirate de ministrul nos
tru de esterne scot, ce e drept, în 
relief marea însemnătate a posițiu- 
nii tari și cumpătate, ce-o ocupă ac[I 
statul român în Orientul Europei, 
der tocmai acesta ne îndămnă pe 
noi a accentua, că monarchia nos
tra are un interes capital de a sus
ține și de-a contribui tot mai mult 
la întărirea acestei posițiuni prin 
stabilirea de raporturi sincere și du
rabile, pe basa reciprocității, cu Ro
mânia și cu poporul, nu numai cu 
guvernele sale.

Dăcă contele Goluhowski, ar 
procede numai dela considerația, că 
România n’are încătrău și trebue să 
se refugieze sub aripile protectore 
ale monarhiei nostre, atunci el n’ar 
face o politică cu nimic mai bună, 
decât acei antecesori ai săi, cari au 
produs răcela și neîncrederea, ce a 
predomnit în România pănă mai 
eri, chiar și în cestiuni ale politicei 
esteriore, față cu monarchia nostră.

Bine că organele oficiului nos
tru de esterne repetă mereu cânte
cul cu înțelegerea dintre Austro- 
Ungaria și Rusia, relativ la susține
rea stărilor de față în Balcani, der 
însu șl contele Goluchowski a ară
tat mai anul trecut în delegațiunl, 
ce crede despre siguranța și dura
bilitatea, pe care o ofere acesta în
țelegere.

Așa-dăr decă România are tre
buință de scutul nostru și noi de 
sprijinul României, atunci cei din 
fruntea împărăției nostre ar trebui 
să se gândescă la reciprocitate și 
în ce privesce concordarea politicei 
dinlăuntru cu cea din afară, ca astfel 
amiciția dintre ambele state să nu 
se baseze numai în înțelepciunea Su
veranilor și în prudența guvernelor 
ci și în simpatia și însuflețirea po- 
porațiunilor acestor state.

Un nou ordin al d-lui Wlassics. 
Ministrul instrucțiunei publice, d. Wlassics, 
a dat dilele acestea un nou ordin cătră 
inspectorii școlari. Acest ordin se referă 
la școlele comunale și confesionale, cărora 
s’a acordat ajutor de stat. Ministrul spune 
în ordinul seu, că budgetul este încărcat 
cu 2*/ 2 mii. corfine, cari se împart în cea 
mai mare parte învățătorilor confesionali, 
ca întregire de salar și quinquenal (grada
ție). Cu tot ajutorul acesta însă, în nu
mitele școle nu se observă nici progresul 
general, la care se pote aștepta, dăr nici 
progresul special cu privire la interesele 
legitime ale „statului național maghiar 
unitar*.  In consecință inspectorii se bage 
bine de seină în viitor și se facă ra- 
portele necesare, pentru-ca ministrul se 
potă lua măsuri față cu școlile, cari nu 
vor corespunde așteptărilor.

Magasii publice. Se scie, că anul 
acesta recolta în Ungaria a fost bună. Der 
curios lucru, că cu tfită recolta bună, 
agricultorii nu profită nimic din ea. De 
ce? Fiindcă prețurile cerealelor le deter
mină bursa, unde se înțelege, că interesele 
jidovescl priineză. De la 10 Iulie și până 
astădi, va se clică în timp de trei săptă
mâni, prețul grâului a scăcjut la 50 chilo- 
grame cu 1 cor. 80 bani. Decă luăm așa 
der, că în Ungaria și Transilvania recolta 
grâului a fost de 50 milifine chintale, etă 
în 3 săptămâni o pagubă de 180 milidne 
corone! Răul cel mare este, că producenții 
având nevoie de bani, se văd siliți a-și 
vinde productele îndată după seceriș, 
când prețurile sunt scădute, fiind-eă țările 
streine, cari importeză cereale, mai au 
încă reserve. Cât de bine ar fi, când pro- 
ducentul ar pute aștepta, cu vândarea 
până erna seu primă-vara viitdre, când 
este sciut, din buletinele bursei, că prețu
rile în trei din patru părți sunt mai fa
vorabile decât in August. Der ce să faă 

bietul om decă e lipsit de bani? va obicta 
cine-va. Ce să facă? Să primăscă avans 
de la magasiile publice de cereale- Der 
unde sunt acele magasii?.- Decă nu sunt, 
trebuiesc înființate în tdte ținuturile pe 
unde este prisos de cereale. Aceste ma
gazii ar trebui să avanseze împrumuturi 
eftine pe recoltă, pentru ca agricultorul 
să nu fie nevoit a-și vinde bucatele. — Der 
cine să se intereseze de înființarea unor 
asemenea magazii? Pfite onoratul guvern? 
— D’apoi, decă guvernul s’ar ocupa și cu 
d’al d’astea, atunci de unde i-ar mai ră
mâne timp, să alerge ca copiii primă
vara, după fluturi, după utopia „statului 
național maghiar, unitar?»

Evenimentele din Franța. Se
5

scrie din Paris: „Numărul cel mai mare 
de școli, pe cari ultimele decrete au ho- 
tărît se le închidă se află în departamen
tul Finistăre, Diarul „Lanterne'1 crede, că 
aici se va face mare împotrivire esecu- 
tării decretelor. Marchisul de Castellane 
Escarion a adresat prefectului din depar
tamentul Gironde o scrisore, în care de
clară, că nu va mai plăti contribuții unui 
guvern, care a călcat în piciore constitu
ția de la 1876. Diarul „Gaulois*  declară, 
că acest procedeu este vrednic de imitat.

Românisarea Ungurilor în Ro
mânia. Diarul koșutist „F. M-g." aduce 
scirea fantastică, că guvernul român în 
ultimul consiliu de miniștri ar fi hotărît 
să schimbe art. 7 al constituției și să na- 
turaliseze străinii. Consiliul de miniștri ar 
fi hotărît, să forțeze pe toți aceia, cari 
sciu bine românesce, să-și romaniseze nu
mele și să-și cumpere (!) imobile. Organele 
administrative someză (?) pe cale confiden
țială pe Ungurii de acolo, se-șl romani
seze numele. Pănă acuma s’au și roma- 
nisat Kovăcs Săndor (Silivestru), Mezei 
Peter (Oâmpianu), Kolenyi Gâbor (Col- 
țescu), Terepes Jozsef (Arenescu). — Nu 
seim cine o fi tras pe sfdră pe cei dela 
foia koșutistă, de scriu asemenea gogo
mănii despre pretinsa schimbare a art. 7 
și despre hotărîri de ale consiliilor de mi
niștri atât de fantastice și imposibile!

Regele Carol la Ischl.
Am anunțat deja călătoria regelui 

Carol al României la Ischl, unde va ave 
o întâlnire cu Majestatea Sa Monarchul 
nostru.

Deși regele Carol în fie-care an se 
întelnesce cu monarchul nostru, totuși în
tâlnirilor acestora totdeuna li-s’a atribuit o 
deosebită importanță.

Ceea-ce privesce în special visitadin 
anul acesta, i-se atribue în cercurile di
plomatice austro-ungare o importanță și 
mai mare, fără îndoială în vederea situa
ției politice chaotice din Balcani, față cu 
care România se distinge ca un punct lu
minos în Orient.

Dovadă despre acestă importanță este 
prira-articolul din numărul dela 1 August: 
al oficiosului „P. L.“, inspirat de sigur de 
la ministrul de esterne, din care reprodu
cem mai jos câte-va pasage.

Se înțelege, că articolul lui „P. L.“ 
nu se pote încheia fără obicinuitul clișeu, 
în care se fac reproșuri bărbaților de stat 
români din causa că nu esecută disposi- 
țiile tratatului din Berlin față cu Israeliții. 

Oficiosul ungar releveză cu tendințe des
tul de transparente, că „suveranitatea Ro
mâniei se întemeiază pe acest tratat", 
lăsând a se ghici conclusia, că adecă acăstă 
suveranitate n’ar fi completă, pe cât timp 
o condițiune atât de importantă a numi
tului tratat nu se esecută. Etă ce dice 
„P. L.“:

„Regele Carol al României s’a putut 
convinge de repețite-orî, cât de sinceră 
este simpatia, cu care îl întimpină popd- 
rele monarchiei, de aceea scie forte bine, 
că visita ce o face la 3 August domnito
rului nostru la Ischl, trebue să producă 
impresia cea mai bună. Căci fie-care vi- 
sită a sa la monarchul nostru, este o do
vadă, că regele Carol îșl aduce aminte 
cu; gratitudine de prietenia ce i-o arată 
regele nostru.

Oumcă regele Carol este un .aderent 
convins al politicei triplei alianțe, tocmai 
fiind-că unica ei țintă este conservarea 
păcii, acesta este un fapt destul de cu
noscut și visita de acuma este o dovadă, 
cât de satisfăcut este regele Carol de 
înoirea alianței. Acăstă aderență se mani
festă hotărît în direcțiunea dată deja de 
mulți ani politicei esterne a României de 
regele Carol: direcția, de a păstra în Bal
cani status quo-ul teritorial.

Pe când aprdpe toți vecinii Turciei, 
referindu-se Ia înrudirea națională, ce o 
au cu copiii dădăciți ai imperiului turcesc, 
seu în care de acuma au de gând să în
tre prin agitațiuni religidse, profane, seu 
militare, îșî dau tdtă silința să rupă rela
țiile actuale de stăpânire, România, care 
are în adevăr număroși conaționali în Ma
cedonia, și încă partea cea mai agilă din; 
punct de vedere spiritual și economic,— 
îșî dă tdtă silința pentru păstrarea status 
quo-ului.

„P. L.“ face elogii politicei cumpă
tate și independente a României, care fără 
să liciteze între marile puteri, stă pe pi- 
cidrele sale și fără să manifeste veleități 
de expansiune într’o parte, său alta, caută 
în asigurarea păcii criteriul consolidării 
sale.

Acestă politică, qlice „P. L.“ mai de
parte, este meritul regelui Carol, care a să
vârșit în România o operă educatorică 
de la care ar pute lua esemplu alți domni
tori din Orient.

*
Regele Carol și regina, cari au tre

cut prin Brașov Vineri la.orele 2 p. m. 
cu trenul accelerat, la care erau atașate 
două vagone de salon ale trenului regal, 
a sosit în Viena Sâmbătă după amiadl și 
au descins la hotelul „Krantz».

La gară s’au presentat la sosirea pă- 
rechei regale ministrul român Emil Ghica 
și personalul legațiunei, mai mulți membri 
din colonia română și comandantul regi
mentului Nr. 6 austro-ungar, al cărui șef 
de ondre e regele Carol. De la gară, pă- 
rechea regală s’a dus la cripta capucini
lor, unde au depus o corănă pe mormân
tul împărătesei Elisabeta. La firele 3 re
gele a făcut o visită la archiducesa Maria 
Teresa, er la firele 5*/ 2 a primit în audiență 
particulară pe contele Goluchowski, cu 
care a conferit timp de 2 fire asupra Ges
tiunilor politice din Balcani în general și 
asupra cestiunilor din România în special.

Regina a plecat Sâmbătă sera la 
Neu-Wied, er regele Duminecă dimineța 
la Ischl.

*

Asupra visitei regelui Carol la Ischl, 
diarul „Nationalzeitung*  din Berlin scrie: 
„In Germania regele Carol este deja de 
mult timp apreciat ca aderent al po
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liticei de pace urmărite de tripla alianță.. 
Visita lui așa-der la seniorul monarchilor 
triplei alianțe este salutată și în Germa
nia cu o viuă simpatie,“

Afacerea Iancu
în congregația din Arad.

— 2 August 1902.
Eri, în 1 August, s’a ținut congrega

ția estraordinară a comitatului Arad, la 
care au asistat puțini Români și ceva mai 
mulțî neromâni.

Cu tdte acestea,,'adunarea a fost una 
dintre cele mai agitate. La ordinea di- 
lei era între altele, adresa municipiului 
Arad pentru ridicarea monumentului lui 
Kossuth.

Era imposibil, ca din sînul Românilor 
mulțî, puțini, câți erau de față, s& nu-și 
ridice nici unul glasul, mai ales acum, 
când din tote părțile se îndrepteză insulte 
și calomnii în potriva Românilor și a ond- 
rei lor naționale.

Nu de mult cu justă mâhnire și in
dignare au înregistrat tdte d Lrele ndstre 
infamele insulte debitate de „Fiiggetlen 
Magyarorszăg“ la adresa adoratului nostru 
erou Avram Iancu.

Figura măreță a lui Iancu, idealis
mul lui curat ca cristalul, însuflețirea lui 
cea divinisată, au îndemnat pe unii din
tre Românii din comitatul Aradului se-și 
facă datoria și pe urma împlinirei acestei 
datorii, putem se dicem că 1 August a 
fost o di, în care s’a purtat în congrega
ția una dintre cele mai frumose lupte.

Orașul liber regesc Arad învită co
mitatul Aradului spre a interveni în par
lament pentru ridicarea unui monument 
lui Kossuth Ludovic. Comisiunea perma
nentă face propunere în acest sens.

Atunci se ridică membrul român d-1 
Dr. Stefan 0. Pop, și într’o vorbire plină 
de însuflețire pentru memoria marelui nos
tru erou Avram Iancu, cere trecerea la 
ordinea dilei.

Din remarcabila vorbire a d-lui Dr. 
Stefan C. Pop ml-am putut însemna ur- 
mătdrele:

„Dreptul roman — a dis d-1 Pop — 
se baseză pe trei principii cardinale : ho- 
neste vivere, neminem laedere, suum cuique 
tribuere.

Aceste trei principii frumose au tre
cut în legislațiunile tuturor poporelor ci- 
vilisate și servesc ca basă de drept și mo
rală în viața publică și privată.

Escepțiune faceți numai D-vostră, Ma
ghiarii, cari deși pretindeți a profesa ace
leași principii, pe cele două din urmă de 
fapt nu le-ați respectat nici odată.

Cereți ca memoria lui Kossuth se fie 
eternisată aere perennius — prin monu
ment și tot atunci strigați în lumea largă 
că noue Românilor nu ne e permis a ri
dica o cruciuliță acelui mare și neasemă
nat erou, care a luptat pentru patrie, tron 
și pentru poporul seu apăsat.

Noi seim să apreciem sentimentele 
D-vostră pentru acei bărbați, a căror me
morie vă este scumpă, cerem însă pe basa 
principiului „quod uniiustum, alteri aequ- 
wn‘ ca și d-vostră să respectați sentimen
tele nostre de pietate față de acei băr
bați. cari mărire au adus neamului româ
nesc. D-vostră însă nu ne lăsați să ne îm
plinim datoria față de eroii noștri, ci 
banii adunați cu crucerul din sudorea po
porului român i-ați confiscat.

Noi Românii nu putem adera la-ridi
carea unui monument pentru Kossuth din 
visteria statului, nu, mai vărtos pănă când 
nouă chiar și din banii proprii ni-se inter
zice a ridica monumentul lui Avram 
Iancu.

Der o împrejurare durerosă ne în
demnă și mai tare a persista pe lângă ho- 
tărîrea ndstră. înainte de asta cu câte-va 
Zile, „Fiiggetlen Magyarorszâg" autorisata 
partidului Jkossuthist, anumit pe eroul na- 
țiunei române „bandit ordinar". Nu este 
Român, pe care să nu-1 cuprindă indig
nare și dispreț față de aceste invective 
ticalose.

Ne-a vătămat în cele mai scumpe 
sentimente organul acelui partid, carestărue 
pentru ridicarea monumentului, fără de a 
fi desaprobat de cătră D-vostră, seu luat 
la răspundere din partea procurorului. De 
aceea un Român cinstit nici când nu va pute 
adera la propunerea d-vostră.

Avram Iancu îșj dorme somnul ve-cî- 
htc aci la marginea comitatului nostrns și 
nu se' pote odickmi de insultele pr&cAirovu- 
Hwl și ai jmsmalisiicei di-mstre.

„Decă. voiți se faceți un început d5®' 
loialitate- și voiți se- v© arătați drepți șâ 
just®, primiți propumerea awa, ce-o fac- în» 
numele1 tutwror B&siânil&r',. ca, congrega- 
țiunea ndstră se- propună înaltului govern1 
ca fărd de amămm se rUdice interdictul 
pus pe fondul lui Icmcu șised predean des- 
tinați/unei sale",- atunci și noi vom uita cele- 
ce ni-s’a făcut și- vă'- vom considera ca- pe 
unii, carr scițli respecta- și drepturile altora/

Oami acestea am fost cuvintele rostite 
de d-1 Dr. Ștefani G'. P’op'. Lcaibagiul pu
ternic și- convingător;, resonarea sănătdsă,. 
atingerea- cdrd'elbr celor' maii sensibile ale1 
inimei românesc!;. aw făcut ea Românii1 
present! la adunare- se-I' asculte- cu evlavie- 
sfântă. Der cu- atât mai impacienți au fos& 
membrii neromâni, earr prin desele întreru
peri, prin repețitul și- răguși-tub lor „elâll“v 
voiau să strice efectul! vorbire? d-lui Dr_ 
St. C. Pop. Spre- laudă, densului fie însă-' 
dis, și-a sciut păstra, cumpătul și sfințenia, 
causei pe care- o> apăra, l’a făcut să nu 
se misce dela postul impus- lui- de datoria., 
de a apăra memoria lui Panci® și prin- 
acesta,, ondrea întregului popor-românesc.

Și credeamj că- atu se va asia Român;, 
care să nu-1 felicite pentru- aceste cuvinte ' 
emanate din- simțul de- datorie-.

Durere însă, un pnetore român: Sever,- 
Bocșan, care încă tot are pretenția să fie- 
considerat de Român-, a făcut nisce încer
cări de a desavua. pe d-1 Dr_ Stefan Ci, 
Pop, insultând poporal român- în mod- 
brusc.

Și-a căpătat îtase- răspunsul dela d-1! 
Dr. loa/n Sucim, care l’a asemenat cu- pa>- 
sărea, care ’și necinstesc© cuibul-..

Din partea Ungurilor s’a ridicat apoi 
deputatul dieta! V dsdrhelyți Laszl-d, dicend 
că regretă, că în aeestă sală se- pdte face- 
asămănare î-ntre un Kossuth cu Iancu,, 
pent-ru-că vecii Domne, Kossuth a liberat 
și pe Români din iobăgie.

La aceste cuvinte îngâmfate ale lui 
Vâsârhelyi, care a falsificat și tnai mult 
falsa istorie maghiară a evenimentelor de 
la 1848, dintre Românii present! s’a ridicat 
imediat pentru a restabili adevărul istoric, 
tot d-1 Dr. Stefan C. Pop și i-a ținut Iui 
Vasarhelyi și conaționalilor lui, cari l’au 
aprobat sgomotos, o prelegere formală din 
istorie, care fiind predată în limba ma
ghiară, și mai mult i-a cătrănit.

D-1 Dr. Pop a dis, că „pentru Ro
mâni criticele preocupate ale dușmanilor 
nu valoreză nimic. Intre istoricii maghiari 
s’au găsit însă și dmeni nepreocupați, față 
cu Iancu, er aceștia în unanimitate re
cunosc pe Iancu de un erou nobil. Chiar 
istoricii maghiari confirmă, că Iancu numai 

1 într’o singură bătălie a mântuit dela perire 
sigură 300 femei și tot ațâți copii maghiari; că 
erau fericiți acei maghiari, car! ajungeau 
pe mâna lui Iancu, pentru-că el cruța 
viața bărbaților și apăra ondrea femeilor.

Decă d-vostră adversarii noștri cons
tatați aceste fapte ale lui Iancu și-l nu
miți erou nobil, atunci noi cu drept cu- 
vent putem preamări aeestă gigantică fi
gură. Nu se supere deci d-1 Vâsârhelyi 
pentru asămănarea făcută, fiind-că pentru 
noi Iancu este ceea-ce pentru d-vdstre este 
Kossuth, ba pote ne este și mai mult, și 
nu vom suferi, să fie batjocurit și insultat 
și în mormântul lui"'

După aeestă vorbire de mare im
portanță s’a încheiat discusiunea prirpin-, 
du-se propunerea comisiunei permanente.

De față au fost numai câți-va Ro-S 
mâni. Dela așa numitul diar național din 
Arad n’a fost absolut nimeni de față și 
în numărul de Vineri nici amintire nu se 
face de acesta luptă atât de înălțătore 
pentru Români, la care luptă ar fi trebuit să 
ia parte, decă nu ca oratori, cel puțin ca 
votanți și cele unspredece părți din două
sprezece, cari s’au ilustrat cu absența.

Diarele maghiare din localitate apre- 
cieză acest eveniment în articole de fond 
și se năpustesc cu cunoscutul furor hun- 
nicus asupra d-lui Dr. Stefan C. Pop, că
ruia i-se dă sfatul necerut, ca să plece 
de cu vreme în România, nu cumva să 
fie trimis (!) peste voia lui.

Noi Românii suntem mândri de în
vingerea morală raportată în sala comita
tului Arad și avem firma convingere, că 

eestiuneai Iancu, din nou sulevată, nw va 
mai fii luată dela ordinea Z^eL pănă oârid 
nui-șr va ave rezultatul dorit, adecă asela 
de1 ai i-se ridica eroului Iancu un moira- 
inen>t, care1 se fie- fala și a poporului și’ a 
patriei și a- tronului,, cărora cu atâta abna«*  
gațiwe- le-a servit.

Senex.

CEssstiunea jidovilor în România. 
Se- seri®- din Leti'dira, că în casa comunelor 
s-’a făcut Z^e^®' acestea o interpelație de 
cătră- deputatul Pfetnler în chestiunea ji
dovilor din Ro-mânia. Haiter a întrebat 
guvernul,, dăcă legea meseriașilor adusă 
în- Martie- a. g.. fi» Români-a, care lege in
terzice a- dia nwncă meseriașilor jidovi, 
este-în> consonanță cui di-sp-osițiile aduse în 
congresul! din Bei®®? Și decă nu sunt în 

: consonanță,, protesta-t-a guvernul engles? 
t Secretarei' de- esterne- Qrambome a res- 
ipuns;. că- legea, română se referă la toți 
i strei™- și- nu-i amintesce în special pe ji- 
jd'ovfc. Dd’că însă- numita lege s’ar aplica 
■numai contra jidovii®r,,guvernul e de pă
rere,, că, legea nu-e în- consonanță eu art. 
<44: al tratatului’, dte- B'erli-n'. Ambasadorul r

■ engles- a intervenit în se-nsm-l acesta pe 
reale- amicală- pe- lîn-gă guvernul român și 
îjva face- și! p®- viitor tot, ee-i- va st.a în 
■.putință- îii interesul jidovilor. — Vedem 
(Căi nui se astâmpără agenții Evrei mei și 
cercă marea eu degetul prin- tore- paria- 

imentele- streine-, voind1 a crea dificultăți 
;României'.. Trebuie se fie- însă- annr desi- 
liusionațiț. veZ^md',. că tote- răspunsurile sunt 

■evasive,. îtr doi- peri. Ce- deo-sebire eolo- 
Jsală între ep-oe-a de- dinainte de un sfert 
'd:e- seeo-1, când în- An-glia conducea politica 
jjup-ân-ul lord Disraeli,. în Franci» Cremieux, 
er la congresul din Berlin Waddington 
despica piatra diplomatică în patru, ca 
să st circă din ea drepturile politice ale 
Evreilor din România 1 Interpelația acesta 
este dealtmînteri a dio.ua, ce s’a făcut în 
Londra anul acesta pe tema legii mese
riașilor din România. Primul răspuns a 
fost negativ și defavorabil pentru inter- 
pelant, cel de față par-că le-ar da printre 
rîndiirl fire care încuragiare. Se vede cât 
de colo, că acuma e lordul Rosebery la 
putere, care e ginerele lordului Rotschild.

Escursioniștî maghiari în România.
Se scie, că profesorul de geo

grafie de la universitatea din Buda
pesta d-1 Loczy Lajos a făcut, însoțit 
de câți-va profesori și candidați de 
profesori, o escursiune de studii în 
Caucaz. Atât mergend în colo, cât și 
întorcendu-se spre casă au stat în 
România, unde au fost primiți cu cea' 
mai mare cordialitate. Din timpul- 
de 5 săptămâni, cât a durat escur- 
siunea, o săptămână au petrecut în 
România. D-1 Sânta Mihaly, descrie 
acum escursiunea lui Loczy în cparul 
„M-g“, din care estragem partea re- 
feritore la România.

O facem acesta fiind-că unele- 
din observările reporterului ungur 
sunt prea caracteristice., și fiind
că tabloul ce-1 desfășură densul este 
un pendant la „primirea" vestită un- 
gurescă dela Deva. Ne reținem însă 
pentru aeji dela o.rLce comentar și 
nă mărginim a atrage asupra espu- 
nerei d-lui Sânta Mihaly luarea 
aminte a acelor „buni prieteni", 
cari fiilele acestea aveau tupeul de 
a ne ține de rău, pentru-că am fost 
dat ore-care atențiune veștilor streine 
unguresc! despre aranjarea ..frăție
tății magliiaro-române" pe pămân
tul României libere.

Eată ce scrie d-1 S. în „M-g":
„In Orșova, Z’00 d-1 S., expediția 

profesorilor unguri a fbst primită de d-1 
Murgoci profesorul de mineralogie și geo
logie la universitatea din Bucuresci, îm
preună cu asistentul seu. Au mers cu tră
suri pănă la Verciorova, la graniță, unde 
au fost primiți de profesorul de universi
tate Mrazek, Popovicl, șeful institutului 
geologic și corpul profesoral al liceului 

(fini Tumu-Severin. Profesorii români-'i-aiu 
primit’ pe Unguri cu multă atențiune și< 
prifritejiie. Liceul din Turnu-Severin pdte- 
servii de mo del oricărei șcdle secundare. 
Acest? liceu- eresce tinerimea milităresce, 
instriKMdu-® în sport și mânuirea armei. 
Elevifiau defilat cu arma înaintea Ungu- 

i rilor.' Pe- uraa'ă au cântat cântece româ-- 
piesei în-’ carii îșj esprimau bucuria, că au '■ 
1 putut' primi; c» dspeții pe Unguri. Orches
tra elevilor a cântat în- fața liceului im- - 
buI maghiar și român, er l'a sfîrșit marșul i 
i‘u?i Râkdezy.. B:u®uresc5 i-au călăuziți 
profesorii” Mraz'e-k și P’opovre’L Afară de 
acesta, pe‘ timpui peirs-eeri-i lor în Româ
nia li-s’aut'idat ca ciceronii nisce- tineri, cari' 
scieau nemțesce- și', franțuzesc®-.

Ou regret aw remarcat, eă 3/4 părți 1 
dim birjari'sunt Se-cui!.. Adevărat, că acești : 
corapatrioții secuii câștigă destul în Ro
mânia; aureate 5>—fii trăsuri și mulțî cai, 
și disipă-eura-' singuri spuiraeau mumai atâta 
stau în Rbmânia;. păh& își fac rost de 
ceva băniseră’ și apoi' se- întorc- acasă. Ca
racterul rassei'-magliiare îlipăstreză și în străi
nătate-. Sunt-mulți printre e-i', cari se- prăpă
desc, defriimba nu oipărăsese-niei fimtp’un cas. 
Intre birjari; pe lângă Secui1,, un ai' e-ste o-sectă 
rusescă;: ai- cărei,membrii,, după-ce- fac 2—3 
copii; se>-castrdză, supun^ndiu-se- și femeile 
la o asemenea operație., P’e- aceștia Rușii 
îi disprețuiesc îhtr'atâita-, încât ei- umblă 
la altă's biserică.. Escu'i’sio®iștii a® fost 
și în ■ Galați.. Aici este1 dragua cea 
mai mase- din1 luni-e;. cu, care- se curăță 
delta -Dhnării1.. Aici', mi secretar al consu
latului;’., cu numele Pbtnik B'ela, multe 
ne-a -povestit despre- peirea S&cuilor. D-1 
Putnik'.se- ocupă în mod profesional de 
mulțî aan cm aeestă- cestiune și a trimis 
ministerului m.emorande peste memoranda 
despre -peirea- Secui-Io-r. A fo-st o scenă 
frumdsă^ caiid femeile- maghiare din Ga
lați au ieșit spre- întîi.®p.inarea eompatrio- 
ților loi\-

După-ce descrie trecerea în Rusia, 
unde- au- belit și s’au sărutat cu Rușii, er ■ 
cu-femeile lor au jucat ciardaș, der cu. 
tote acestea- au fo-st în continuu păziți de 
poliție,, ©are- în Batum nu i-a lăsat se foto
grafieze- un grup etnografic și i-a urmărit 
pănăișiiîra baie. In Tiflis au fost ospeții- 
consuluilui Pușcariu.

Înainte de a pleca din Caucas con
tinuă' d'-l S. cu frumose suveniri și dife
rite ■ colecții, au telegrafia! Românilor, cu. 
cart se- împ-retiniseră și îi însciințară des- ■ 
pre-înAdrcere. Românii îi așteptau pe Un-- 
gurî- p>e teritor rusesc. In Iași îi aștepta o.- 
dbputație. Din partea Românilor au fost; 
întâmpinați și cu aeestă ocasiune cu aceeașiî 
ospitalitate politicosă și drăgălașă, ca .și-lai 
trecerea spre Caucas. Forte mult li-a plăr- 
cut universitatea din Iași, aranjată,îiitrui 
tote conform cerințelor moderne. Forte- 
frunadsă este sala bibliotecei cu păreți- db- 
marmoră și frescurî. In bibliotecă sunk. 

;12QOOO volume și 200.000 manuscripte; La 
' colecții Românii nu atribue multă importanță 
rarităților, ci numai valorii practice-sciiin- 
țifice. Posiția universității este de-asemsmea 

■ încântătore, în mijlocul unui parc, având! de 
: jur-împrejur alee de castanii. Pfe- pliac-atul 
federației „Corda Fratres“ —■ atârnat și 
aici •—■ este desemnat un tînei- maghiar, 
cu sabie, întinZendu-și drepta ospe-țîlor ve- 
nițî la Budapesta ai federațiunie-i interna
ționale. Din incidentul acestui placat, Ro
mânii s’au interesat de costumul maghiar 
și i-au întrebat pe Unguri-, unde au lăsat 
sabia? Ungurii înse le-au esplîcat, când și 
la ce ocasii se portă sabia.

- Find Românii bine dispuși, li-au spus. 
Ungurilor, că fratele re®umitului vin uiîr- 
guresc dela Tokaj se face în România, Ia 
Cotnari. Frățietatea între cele două vinuri 
se Zi0e. că și-ar avoa originea de acolo, 
că regele Sigismund a dăruit lui Stefan 
vodă câte-va vițe de Tokaj, din cari s’a 
derivat vinul de Cotnari. Românii au și 
oferit escursionîștilor vin de acesta, care 
înse nu se pote compara cu cel de Tokaj și 
dintre vinurile din patrie s’ar pute ase
măna cu „sec“-ul din Somlo. Espediția 
ndstră s’a despărțit în prietenie simpatică 
maghiaro-română de Românii ospitalieri. 
Profesorul Murgoci i-a însoțit pănă la Tuș« 

dio.ua
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aad, unde i-au arătat lui, ea geolog, lacul 
„St. Ana“.

D-l Santa resumeză apoi resultatele 
seiențifice ale escursiunei, care a durat 37 
tjile. Ca specialitate caucasiană releveză, 
eă acolo bărbații și femeile fao băi îm
preună fără să aibă măcar o cămașă seu 
altă rufă pe ei. D. S. o esplică acesta cu 
următorele cuvinte: „Se vede că ei înțe
leg și simt estetica de conținut moral! și 
basată pe natură, a corpului omenesc bine 
desvoltat, cum o înțelegeau și simțiau po- 
pfirele vechi classice."SCIRILE D1LE1.

— 21 Iulie.

Un centenar. Eri Duminecă s’a ser
bat într’un cerc intim, la mănăstirea Vă- 
ratec, centenarul unui monach al cărui 
fiu îi ilustreză numele, în literatura româ- 
nâscă: centenarul lui Nicolae Vlăhuță, 
tatăl mult talentatului nostru poet. Bă
trânul trăiesce pe lângă o soră a sa, maică 
Ia acea mănăstire. Ișî petrec amândoi ul
timele dile în liniștea senină și pifisă a 
tihnitei mănăstiri, Văratecul. La acestă 
sărbătore au asistat mai mulți liberați de 
frunte ai țării.

Congres în favorul jidovilor din 
România. Se scrie din Paris, că jupanul 
Bernard Lazare face agitație pentru con
vocarea unui congres în favorul evreilor 
din România. Spre acest scop s’a adresat 
jupanul tuturor „somităților" politice și li
terare din Franța, precum și membrilor 
societății „pentru drepturile omului", cari 
au sprijinit campania pentru „rehabilitarea" 
lui Dreyfus. Se va lansa un manifest, spre 
a „lumina" opinia publică francesă asupra 
situației jidovilor în România. Pană acuma 
s’au declarat ca aderenți ai acestei miș
cări: Trarieux, Pressense, cunoscuții franc
masoni, Jaurăs, șeful socialiștilor frâhcesi, 
faimosul scatolog Zola etc.

Românii ocupă teren. Nu mai pot 
foile maghiare de institutele nostre finan
ciare. Aprope în fie-care di publică câte o 
jeremiadă contra „Albinei" seu a altei 
bănci românesc!. Acum i-a venit rândul 
„Vlădesei" din Huedin, pe care o foie din 
Pesta o atacă forte vehement, sub pre
text, că ocupă teren pe socotela Ungurilor.

Monument lui Tisza Kalman. Atât 
comitatul Bihorului, cât și orașul Oradea- 
mare au hotarît încă mai de mult, ca să 
îterniseze memoria lui Tisza Kalman, 
născut în Oradea-mare și fost deputat timp 
le două-deci de ani al acestui oraș. Di- 
ele acestea consiliul comunal a decis se 
îumescă o stradă seu piață după numele 
ui Tisza, să se pună o tablă cornemora- 
ivă la casa, unde s’a născut și să i-se ri- 
lice o statue — din supscripție publică. 
Suntem siguri, că în scurt timp „sdrobi- 
orul naționalităților" va ave statue .în ca- 
itala unui comitat în care trăiesce un 
umăr de peste 200,000 Români.

Revoluția în Macedonia. Peste o 
ită de Bulgari, cari veniau din Smirna 

alte localități și voiau se între în Ma- 
edonia pentru a se alipi de trupele re- 
nluționare ale colonelului lancoff au fost 
•estați la Constan tin o pol de poliția oto- 
ană. Vice-președintele comitetului revo- 
ționar. Tonceff, a declarat prin diarul 
nformation" că o revoluție s’a pregătit 
va ave loc în Macedonia. In urma 
esteia agenții diplomatici ai Austriei și 
isiei au făcut observațiunr guvernului 
Igar.

Ciuma. După Mesagerul din Odessa, 
constatat în cursul săptămânei trecute 

total cinci cașuri cu simpto-me de tiu- 
, din cari două s’au stins cu desăvîr- 
3, celelalte s’au ameliorat. Ultimele ca- 
I au fost constatate cu diua de 9 Iulie, 
timpul mai recent serviciul sanitar al 
mâniei a fost înștiințat oficial de is- 
mirea ciumei la Chișinău.în Basarabia, 
dă ca sigură instituirea unei carantine 
Ungheni, dată fiind frecvența relațiu- 
•r cu orașul infectat. Se dice că popu- 
i din Iași e forte neliniștită. Se speră

totuși că acest cas de ciumă dela Chi- 
șineu va fi împedecat de a lua proporții.

Scandalul dela Kdrmeml. In afa
cerea scandalfisă cu profesorul din Kor- 
mend, judecătorul de instrucție din Sabaria 
continuă cercetările. In diua de 1 August 
a ascultat elevele, cari au făcut deposiții 
grave contra profesorului Mocsâri, arătând 
și scrisorile de amor, ce li a fost adresat 
profesorul criminal.

Un accident al ministrului Aure
lian. Eri, în 3 August dimineța ministrul 
român Aurelian, care se află la băile Căli- 
mănești, eșind cu familia sa la plimbare 
spre Căciulata, trăsura lui s’a răsturnat și 
ministrul și-a fracturat brațul și umărul 
stâng. Familia a scăpat cu spaima.

Pentru victimele din Martinica. 
,Din Paris se anunță, că pănă {acum s’a 
strîns suma de 6 milione de franci pentru 
familiile victimelor catastrofei din insula 
Martinica.

Musica comunală din Brașov va 
cânta astădi Luni la firele 6 p. m. Marți, 
Mercuri și Joi dimineța la orele 8 pe pro
menada de jos. Afară de acesta musica 
comunală va mai cânta dilnic de la 8’/, 
săra în pavilionul dela cafeneaua „Neu- 
stădter", er Marți, Mercur! și Sâmbătă la 
firele 5*/ 2 tot acolo.

*) Orbite se numesc liniile pe cari le des
criu centrările planeților în mișcarea lor împreju
rul sdrelui. — Trad.

***) Mișcare de rotațiune este mișcarea pe 
care o face un corp împrejurul unei linii fixe, 
închipuită că trece prin centrul lui (axă). — Trad.

***) Mișcare de translațiune este miș
carea pe care un corp o face împrejurul altuia; 
(Mișcarea pe care o face luna împrejurul pământu
lui se numesce mișcare uerevoluțiune alu
nei seu revoluțiune siderală!. — Trad.

De la băi. In lista Nr. 5 de la băile 
„Elopalak'1, ce ni-se trimite la redacție, 
mai vedem următfirele nume românești: 
Vasilie Raiciu, comerciant Brăila, Teodor 
Mocanu, proprietar N.-Baczon, D-na Nic. 
Puianu, din Brașov.

Representații kinematografice. La 
„Casa de tir" va da în curând represen
tații kinematografice „The Americain Bio- 
graph Company", care după cum spun 
foile streine, a ajuns să-fiă admirat pentru 
perfecțiunea, cu care îșî presentă tablou
rile kinematografice. La timpul său amă
nunte.

Ce e bun, nu e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile ce le face, să aibă în vedere firma 
M. L. Laszlo succesor lulius Popp, târgu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
seson.

Planetul Mercur.
De Priedrich Pheindt.

^Traducere autorîsată.)

Urmare.

Aici stăm în fața unei probleme cu- 
riose, care însă nu este așa de grea, încât 
să nu se pfită resolvi, deore-ce avem de 
a face cu o epocă, prin care, după tfite 
probabilitățile, au trecut toți planeții și 
prin urmare și pământul nostru, și prin 
care erăși vor trece, care epocă însă nu 
pfite fi considerată, decât ca un stadiu de 
transiție. Originar planetul Mercur, trebue 
se fi avut, ca și ceilalți planeți, o mișcare 
ce se învîrtia în împrejurul unei axe, ce 
stătea perpendicular pe planul orbitei, 
prin urmare o mișcare de rotațiune. Prin 
înclinarea crescândă a axei trebuia, fi- 
resce, ca acestă mișcare să devină mai 
lentă și prin urmare timpul rotațiunei mai 
lung, și când axa a ajuns să zacă în pla
nul orbitei sale, au scădut total și au 
coincidat cu timpul mișcării în orbită*).  
Mișcarea de rotațiune**)  a trecut într'o miș
care de translațiune***)  și polul', care gra
vita mai tare spre sfire, conduse' axa în 
direcția curbei orbitei. Acest stadiu îl 
avem acuma. Planetul Mercur pare a se 
afla în fața unei schimbări a axei și a aș
tepta timpul, când mișcarea sa d'e trans-

lațiune ce se face actualmente în direcția 
axei celei vechi va trece din nou într’o 
mișcare de rotațiune, care trebue să se 
facă împrejurul unei axe, ce stă perpen
dicular pe cea veche și prin urmare și pe 
planul curbei. Deja acuma par a-se ob
serva începuturile acestei schimbări. Aci 
se înclină una, aci cealaltă lăture a jumă
tății nocturne a lui Mercur spre sfire, așa, 
că în realitate mai bine de 3/5 din supra
fața sa întră în cursul unui an mercurian 
în sfera luminei sfirelui. Partea adversă 
însă, cu cât se va răci mai tare, cu atât 
mai energic va gravita spre sfire, din care 
trebue să resulte în cele din urmă o miș
care de rotațiune. Noi credem cu sigu
ranță posibilitatea unei schimbări de axe 
a planeților, schimbare sevîrșită în felul 
acesta seu într’un fel analog și ne și pro
nunțăm acestă credință fără înounjur. In 
ori-ce cas însă scnnța esactă este che
mată a crea în acestă cestiune o teorie 
conformă cu legile invariabile ale mișcării 
centrale.

Mercur este cel mai mic dintre pla
neți. Diametrul lui este de 4816 chilome- 
tri, mai mare prin urmare decât diametrul 
lunei. Acestui diametru îi corespunde o 
suprafață, care este aprfipe așa de mare 
cât Asia și Africa, împreună cu insulele 
aparținătore, un corp destul de considera
bil, decă îl comparăm cu cel mai mare 
dintre planetoid!, adecă cu Ceres, a cărui 
suprafață abia face atâta cât face a șesea 
parte , din Europa.

Pe laturea luminată de sfire, Schia
parelli a observat nisce dungi subțiri de 
umbră. Acestea -au diferite direcții, și în 
împrejurări favorabile, ni-se presentă roșii 
închise deosebindu-se numai puțin de co- 
lorea universală a planeților, care de 
obiceiă este roșa cu nuanță arămie.

> De aici se pfite trage conclusia, că 
pe Mercur este apă și uscat și defire-ce 
părțile mai întunecate presentă o supra
față mai mică decât cele lurninfise, pro
babil, că uscatul este în preponderanță. 
De asemenea se presupune, că planetul 
Mercu’r posedă și o atmosferă, care nu
mai arare-ori este tulburată de nisce 
dungi subțiri de ceță, deore-ce părțile vi- 
sibile ale suprafeței ne presentă în esență 
același tablou. Peste tot Mercur ne rea- 
mintesce planetul vecin Marte, a cărei 
suprafață o cunoscem binișor. In tot ca
șul Mercur trebue sS se afle într’un sta
diu mai înaintat al recirei, decât pămân
tul, deore-ce este mult mai mic, căci con
ținutul sâu nu face decât a doutidecea 
parte a pământului nostru. Tot-odată den
sitatea lui este mai neînsemnată, adecă 
4.85 din densitatea apei, pe când a. pă
mântului este 5.34; el este prin urmare 
cam de doue-deti și cinci de ori mai 
ușor. Un chilogram nu cântăresce acolo, 
decât a treia parte dintr’un chilogram.

(Va urma.)

Producțiunl și petreceri.
Comitetul parochial din Șoimuș in

vită la serbarea hramului bisericei (Pras- 
nic), împreunat cu sfințirea noului cimitir 
„Pomenirea" a capelelor ridicate în fron
tul bisericei, pe diua de Duminecă, 10 Au
gust 1902. Ou acâstă ocasiune se va da 
și un bal în sală școlei confesionale', pre
cum și o petrecere pentru popor în casa 
de sub numerul 10 din strada principală'. 
Prețul de intrare: de persdnă 2 co-r. îir fa
milie 1 Cor. 60 bani, pentru popor la pe
trecerea poporală de persfină: 20 bani.- 
Venitul net e destinat pentru biserica din’ 
Șoimuș. Oontribuirile se vor publica prin’ 
diare. Comitetul aranjator NB. Ospeții' 
trebue să se îngrijescă singuri de mâncări. 
De beuturi bune și ieftine se va îngriji 
comitetul.

Programul festivităților. 1) La 9 ore' 
a. m. se va începe serviciul divin, la care 
va celebra domnul Gerasim Domide, pro
topopul Bistriței, asistat de mai mulți 
preoți. Cântările le va esecuta corul sub 
conducerea învățătorului Vasile Batiu. 2)’ 
Sfințirea restignirei din capela ridicată' în 
frontul bisericei la stânga-. Acestă răstig
nire e făcută întocmai- după- răstignirea-

aflătfire la biserica sfântului mormânt din 
Ierusalim țși e lucrată cu multă artă. Pe 
postament se află un automat de ilustrate 
conținând iconițe religifise și texturi din 
sfânta scriptură â 10 bani una. Profi
tul curat ce resultă din vândarea ilustra
telor e destinat pentru sf. liturghii. 2) Sfin
țirea iefinei Madona de Lourdes, a grotei 
aședată în capela din frontul bisericei la 
stânga și ațapei procurată din isvorul gra
ției dela Lourdes. 4) Procesiune la cimi- 
terul „Pomenirea" și sfințirea aceluia. 5) 
Masă comună în grădina din fața biseri
cei. 6) Teatru, tot acolo. 7) Bal. 8) Petre
cere poporală.ULTIME SOIRI,

Sibiiii, 4 August. Astăzi a fost 
alegerea pentru scaunul de deputat 
din Cristian, devenit vacant, în urma 
morții lui Schwicker. Românii, deși 
au majoritate absolută în acest cerc, 
au rămas credincioși politicei de pănă 
acuma și nu s’au presentat la urnă. 
In urma acbsta candidatul partidului 
poporal săsesc, Dr. Wilhelm Gress- 
kowitz fu ales cu aclamațiune,

POSTA REDACȚIUNEI,
? — Făgăraș. Necunoscutul cu ilustrata ci» 

frată neînțelesă, de la 2 August, este rugat a scrie 
ca sâ-l înțelegă și alțl muritori

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 2 August 1902.

H. Pomul verde: Kaufmann, comer
ciant. Dîrste; Wolt, voiagior, Sibiifl; Gologan, co
merciant, PloiescI; Mitulescu, comerciant, Călărași; 
Stiehler, farmacist, Galați; Lazar, comerciant, Appel, 
funcționar, Carissy. inginer, Scheller, funcționar, 
Breitner, șef de atelier, Bleimaier. inginer, Hehne, 
inginer, BucurescI

H. Europa: Dimitrescu G. farmacist. Di- 
mitrescu E. advocat, Câmpu-lung; maior Negreanu. 
Constanța; Fișier, comerciant. BucurescI; Calden- 
weyer, comerciant, Barmen; Gyori, Schonauer vo- 
iajiorl, Viena; Dr, Miron E. Cristea, Vartares, că
pitan de honvedl, Sibiitl Dr. Armann, advocat, 
Becicherec.

H. Oriant: Pas^u, Maican, Flamer, funcți- 
i onarl, BucurescI; Georgescu, fotograf, Sibiitl

H. Grand: Rosenstein, comerciant, Dimi
trescu, inspector, D-na Goldenberg, BucurescI; 
Arțăreanu, inspector, Predeal; Stupjan, advocat, 
Cs.-Sereda; Bânky, inginer șef, Budapesta.

P’. Patrescn m. v>. WC. Aiserm. p. 
dirigent, cassar.

iosîf 011’cio'iS in, r>.

, ALBINA11 institut de credit și de economii
Fillniu

Conspectul operațiunilor în Iun» lui Iulie 1902
Intrate ;

Număr ar ou 1 Iulie 1902 . cor. 31,528-44
Depuneri spre fructificare „ 268,737'13
Cambii rescumpărate . . „ 294,723-91
Conturi curante . . . . „ 18,432-64
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . „ 22,166'-
Împrumuturi pe producte . „ 1,150'-
Monetă............................. ..... 2,125'52
Comisiunl, cupone și efecte „ 37,187'47
Bănci............................   . „ 89,497-13
Interese și provisiunl . . „ 21,119'62
Diverse.............................  „ 133,186'82

cor. 919,854'68
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 202,037-19
Cambii escomptate . . . „ 317,738'42
Oonto curent........................ „ 90,289-48
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi........................„ 17,167-—
împrumuturi pe producte . „ 100.
Monetă..................................„ 5,859'54

! Comisiunl, cupone și efecte „ 38,089-04
: Interese și provisiunl . . „ 639-01
! S iese și salare . . . „ 4,642-52
! Hand 105,771'05
j Diverse.................................. „ 75,322-85
■ Nutn-ărair ou 31 Iulie 1902 „ 62,198'58

cor. 919,854-68

Proprietar Dr. Aurel MLilreșianu. 
Redactor responsabil: Traian tT. JPop.

DOCTORUL 

ALEXANDRU de VÂIDĂ-VOEVOD 
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
A-lte Wiese, „Blauer Schlussel".
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121.25
97.90

119.-

Cursul la bursa din Viena.
Din 31 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/20/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2”/0. 100 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25 
Renta de argint austr......................101.80
Renta’ de hârtie austr.......................... 101.65
Renta de aur austr............................. 121.65
LosurI din 1860.................................. 152.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 00
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 714.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 678.80 
NapoleondorI........................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente austr. 4°/0 de corone . 
Note italiene.............................

. 19 05
116.971/2

237.65
95.20
9’9.85
94 10

Cursul pieței Brasov.
Din 32 Iulie n. 1902.

din 30 Iulie 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. w 18.80 Ti 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 Ti 19.07
Galbeni T) 11.20 10.30
Ruble RnsescI 2.54 M —.—
Mărci germane n 117.25 —
Lire turcescl 21.40 21.5 >
Scris fonc. Albina o% 101,— n 102 -

Bursa d e Bncuresci

jI

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 30 Iulie. 1902

S â m 1 n | e
Ouuli- 
fcatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.45 7.65
Grâu dela Tisa .... 80 7.85
Grâu de Pesta 80 8.35 8.45
Grâu de Alba regulă . . 80 ,— .—
Grâu de Bâcsk a , . . . 80 .— ,—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 — •—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori nouă per 
Hect. 10C chilograme

dela până la
Săcara . . . ;o--72 1 7.— 7.40
Orz . . . nutreț. . 80—-62 6.90 6.15
Orz . . de rachiu 62--64 610 G.20
Orz . . .
0v6s . . .

de beî-e . 64- -66 5.75 6.—

Cucuruz . bănățen . 75 .— —
CuCurbz .
Cucuruz .

alt soiu .
n n

7 1 —.— —#—

Hirișcă 4.50 5.—
Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pan ă
Siim. de trifoii! Luțernă ungur. (1) 4‘>.— 54.—

„ transilvană 35- 40-
î) „ bănațenă 3 42.— 46.—
n „ roșiă ta —— —.—-

Ulei de rapiț.ă rafinat duplu 0 r4 — —
Ulei de in . . rf —.— —.
Unsdre de porc dela Pesta 0 65.— 65.5)

n n dela țâră . (1) — —
Slănină . . . s veri tată . 'd 55. - .56 -
Prune .... diu Bosnia 0

0 —.— —.—
Lictar .... Slavon si Seibia ri —.— —.—

din Serbia în s. H —. — —.—
Nuci . . . ■ slavon nou ft —.—
Gogoși. . . • serbeso . • H

n din Ungaria s —.— —.—
Miere . ... ungurescl. b —.— —

serbescl . ■—£ —. ~
Ceră .... brut —,— —
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Banca agricolă 
Londra . . . . 
Viena.........................

V a I o r «
. ’pi

3 <5
Scad, 
cnp.

Cu 
ban) 
gata

Renta amortisabilă.................... ”u/o tpi.-Od 97.3/.
„ „ Impr. 1892 . . . & a lau.-lul. 97.-
„ „ din 1893 . . . 5 „ 97.—
„ „ 1891 int. 6 mii. Api.-Ocl. —
„ „ Impr. de 32’/, mii. 4 „ Iau.-lnl. 84 V2
„ „ Impr. de 50 mii. . 4„ n n «4.3/4
„ „ mpr. de 2;4 m. I860 4 „ 85.-
„ „ Ilmpr de -15 m. 1891 4 „ » D 84.3A
„ „ lin de 120 nul. 1894 4 „ 84-3/4
„ „ Imnr de 90 mii. 1396 4 „ 85-’/,

■Oblig, de Stat (Conv. ru- ale) (> n Mal-Nov. 85-7,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucuresc.I 18-3 5% Ian.-Inl. —.—
„ „ „ diu 1884 Mai-Nov —
„ „ „ din 1883 f>n Iun.-Dec. —
„ ,, „ din 1890 5 „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fondare rurale . . . 5 „ lan.-mi. 97.3/8
Scris, fondare rurale din 1890 4 „ 85?/4

„ „ urbane Bucuresc 6 „ 86.'/2
ji h n ' ■ 5 „ n n 80—

Oblig. Soc. do basalt artificiali 6» n n —

Bunca Rom. uit., div. fr. 12.81
V.jN.
500 150 v.

—

Banca Națion. uit. 'iv. 83.— 500 într. v. —f—
Banca ag’icclă.............................. 500 150 v. 2400
Dada-Ronmnia uit. div. 35 lei 200 într. v. 2'18--
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 157.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 388 —
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 388 —
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 n n —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n d —.—
Sudat, p. constr de Tramaxs 200 —,—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 55 » - .—

S c o m jt t u r b :

Abonamente la 
„Gazeta, Transilvaniei**  

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

1 ■

e°/o Paris .... 3%
7 P tersburg . .
9-10% Berlin .... B —
3 - Belgia . . . 3-
3’/2 Elveția ....

Pentru 
Vileghiim îi BiașU 

0 casă cu etaj 
fârte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Brașov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din done 
locuințe fruniose, 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 spațibsă, aprbpe 
de piață, forte cautată, pentru 
locuințe de vară, este de 
LEES "'\7‘©XXCLGb:i?©, mso 
din causa mutării, CU preț mo
derat și din mână liberă.

Informații Strada Caterinei 
Nr. 17 în etaj

/

. I

I

ACADEMIA comercială din GEA 
fircmTîJ'f pubik;, 

subveniionat de stat, într’un rang cu celelalte școli' medii superiore, ai cărui
absolvenți au dreptul de a servi în armată ca voluntari pe un an. . - 1

•——- Tu 18 Septemvrie se începe al 40-lea an școlastic
Vor fi primiți absolvenți ai scolelor medii inferiors precum și dela scolele 

oivile (aceștia sub anumite condițiunî). — Primiri dela alte institute similare, 
aternă dela aprobarea înaltului Ministerial.

Acest institut au adoptat o nouă ox-ganisație, în urma căruia tuturor șc6- 
larilor li-se oferă cu siguranță posibilitatea, de a-șl însuși cu ușurință materia 
cea mare de învățământ în amendoue direcț'unile : îtstrucțiă generală și spe
cială. — Iu special îu primul curs se ia numai o limbă străină.

Un Curs preparator san introdus pentru concurenții ou calificație mai infe- 
rioră precum și pentru elevii carii nu cunosc în deajuns limba germană.

La acest institut mai este în legătură și un ours de un an foe se începe 
la 5 Outomyrie) pentru abiturienții (absolvenții) scolelor medie superiore, cari 
voesc sâ se aplice la întreprinderi oomerciale seu industriale, sâu ca universitari 
vor se-șl înmulțâscă cunoscințele.

Se țin și cursuri de un jumătate an, și de un an pentru Domni și separat 
pentru Dame ce se înoepe la 18 Septemvrie și 15 Februarie.

Prospecte și alte informațiunl pentru primirea la academie, se pot căpeta dela 
„©ireEitionsSiaaszelei44 în GRAZ Kaiserfeldgasse Nr. 25.

L Berger, director.

i

Publicatiune.
1

Moștenitorii după rămasul dlui Otroban Nandor încunosciințeză 
prin acesta, cum-că realitățile următore, cari au remas din licitație se 
dă voie a-se vinde si din mână liberă. Acesta sunt precum urmeză:

1) Oasa de lemn, în Brașov (Scheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou 
(676 vechili) 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 Bacîfalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit, cu o 
mare grădină de pbme, odăile folosite pentru locuință dc vară, dim
preună cu mobiliarul, indusă în cartea fânduară nr. 598 A f 1659/1, 
1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top.

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

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

6) Casele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechiu 488, in
duse in cartea funduară Nr. 2660 nr. top. 5434, și casa din strada Spi
talului Nr. 11 nou și cel vechiu 475, nr. top. 5420, două case legate una 
de alta (fost hotel 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/j2.

9) Realitatea afiătore în Bolbn Nr. 634 indusă în cărțile funduare 
sub Nr. A f 3759/3.

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

cartea funduară sub Nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2.
Informațiunl mai detailate se pot lua în cancelaria d-lui advocat 

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

Brașov, 28 Iunie 1902.
Szalb© ABesandru, 

596,6—6 esecutoruî întregului remas după Otroban.

Sz. 7581—1902.
tlkv.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi 

hogy Oana Anna vegrehajtatbnak Oana Jakab văgrehajtăst szenvedbk 
elleni 163 korona 26 fillăr tokekoveteles es jârulâkai irânti văgrehaj- 
tâsi ugyâben a brassoi kir. torvszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) 
teruletân levb Paron fekvb, a paroi 190 sz. tjkvben A f 2186, 2190 
hrszâmu fekvOre 66 koronâban, 4699 hrszâmu fekvore 44 koronâban 
4979 hrszâmu fekvfire 26 koronâban, az 571 sz. tjkvben A f 4827 hrsz. 
fekvăre 15 koronâban, a 669 sz. tjkvben A f 3599 hrsz fekvore 21 
koronâban, a 703 sz. tjkvben 
696,697 
1864/2 
1870/3 
2088,2091/1 
2257/2 
2314 
es a 472 sz. tjkvben 
Oana Jakab jutalekâra 448 
gâlla.pitott kikiâltâsi ârban,

A paroi 764 sz. tjkvben Oana Jakab (nos Cerbu Anasztasziâval) nen 
tulajdonoa s a kovetelâs sincsen bekebelezve. A 473 sz tjkvre nâzvi 
nem kăretett, 6s hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1902 «vi szep 
tember ho 24-ik napjân delelott 9 orakor megtartando nyilvânos ârverâsei 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ar vere? ni szândăkozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak l0°/(.-â 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyamina 
szâmitott es az 1881 november 1-ân 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt bvadăkkâpes ertâkpapirban a kikiil 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ârtelmeben <• 
bânatpenznek a birosâgnâl elăleges elhelyezeserăl kiâllitott szabâlyszeri 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi junius ho 21-ik napjân. 
A kir. jărăsbirosăg, mint tlknyvi hatosăg.
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Schupit er
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"V Z S.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei ae potfi face și rein 

ort și când li-ma și 15 a fiâ-c&n-i luai.
Domnii abonați se biuevoiaecă a arăta în deosebi, când voie 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să bmevoiască & scrie adre 

ămurit și să arate și posta ultima.

WT „Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ă 10 fii. se vin( 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eromias HepoțiL

Âdmimstraț. „Saz. Trans

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


