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Dmtr’o încurcătură mtr’alta.
E vorba de-o apropiată reali- 

sare a învoelii economice dintre Un
garia și Austria pe cale parlamen
tară. Ceea-ce în aprdpe cinci anî de 
(jile nu s’a putut face — se 4’ce> 
că se va face acum, când mucul a 
ajuns la degete.

Negocierile pentru pact se con
tinuă. Cât de curând miniștrii aus- 
tro-ungari vor ține ârășl conferențe 
la Ischl sub președinta Majestății 
Sale, și oficioșii sciu să asigure de 
pe acum, că încă înainte de începe
rea marilor manevre din anul acesta 
înțelegerea dintre guvernele dela 
Viena și dela Budapesta va fi per
fectă, așa că va avă se urmeze nu
mai aprobarea învoielii din partea 
parlamentelor.

Oficioșii lui Szell vorbesc cu 
mare încredere despre succesele, ce 
le va dobândi și de astă-dată poli
tica ungurâscă la încheierea pactu
lui. Sunt însă dmeni destul de cu
minți, cari nu-șl prea fac ilusinnl. 
Mai ales nu se prea încred în pre
supusa ratificare netedă a pactului 
de cătră cele done parlamente.

Caracteristic pentru acesta este 
faptul, că tocmai acum în Austria 
ministru-președinte Koerber a ini
țiat erășl negocieri pentru stabilirea 
unei înțelegeri între conducătorii 
cehi și germani, relativ la o apla
nare provisorie a divergențelor esis- 
tente în cestiunea limbelor. Așa- 
deră mai trebue se se stabilăscă și 
acestă înțelegere, fie și numai în 
mod provisorie, pentru-ca proiectele 
pactului, așa după-cum au fost des- 
bătute de cătră guverne, se potă fi 
aprobate și de ,,Reichsrath“.

Dr. Koerber se silesce acum mai 
cu semă de a afla o modalitate, sub 
care. în anumite condițiunl, condu 
cătorii partidelor germane ar pute 
să consimță la introducerea limbei 
cehice ca limbă internă oficială. E 
vorba deci de a găsi cheia, pentru 

a satisface de-odată și pe Germani 
și pe Cehi, cel puțin în acea mă
sură, ca să se potă aștepta cu sigu- 
ritâte, că deocamdată vor da mână 
de ajutor guvernului, ca să potă 
trece proiectele pactului și prin par
lament.

Ii va succede ori nu ministrului 
președinte austriac în momentul cri
tic suprem de a delătura tote pie- 
decele ce se mai opun primirei pac
tului de cătră Reichsrath ? E pro
babil că-i va succede, der nu e 
absolut sigur. Totul aternă dela con- 
ferențele amintite, ce le va iniția 
cjilele aceste pentru a face posibilă 
o înțelegere provisorică ceho ger
mană în Gestiunile naționale.

Decă acâstă înțelegere ar da 
de vre-o piedecă neînlăturabilă, 
atunci nu este încă eschis, ca par
lamentul austriac se fie împiedecat 
chiar prin obstrucțiune de a discuta 
și decide asupra regulării definitive 
a raporturilor economice cu Un
garia.

Politica dualistă a trăit și tră- 
iesce din mână în gură. In cele din 
urmă chiar se fie primite de cătră 
parlamente proiectele pactului ar 
urma ore de aici, că poporele mo- 
narchiei sunt mulțămite cu stările 
dualiste ?

Credem, că nu. Se va vede la 
timpul său, că aceste stări, cari 
au protegiat din capul locului numai 
elementul german și maghiar, âr 
astăc|i au ajuns a fi de fapt numai 
în favorul politicei maghiarismului 
violent, n’au prins rădăcină și au 
lăsat forte reci pe cele mai multe 
popore ale monarchiei.

Decă nu vor fi în stare bărbații 
de stat ai acestei monarchii să ga- 
sescă alte nouă mijloce de regene
rare și de scăpare, atunci prin per
petuarea luptelor naționale în cele 
două părți ale imperiului nu vor 
ajunge la nici un resultat favorabil.

Austro-Ung aria si România. Se 
scrie din Viena, din isvor autorisat, că 
presența șefului statului major br. Beck, 
la întâlnirea celor doi suverani, se esplică 
prin faptul, că la acea întâlnire s’au tratat 
cestiuni importante militare. S’a făcut anu
me o înțelegere între Austro-Ungaria și 
România pentru eventualitatea unei inter
venții, din partea Austro-Ungariei, în pen
insula balcanică. In acest cas România ar 
sprijini intervenția Austro-Ungariei. înțe
legerea acesta nu e identică cu convenția 
militară, pentru-că încheierea unei ase
menea convenții s’a încercat odată și, din 
causă de forță majoră, n’a putut reuși. în
țelegerea inițiată de d-1 Sturdza, care la 
ultima sa visită în Viena, în calitatea sa 
de ministru de resboiu, a conferit cu fac
torii competent!, privesce în prima linie 
reorganisarea și aprovisionarea armatei și 
înființarea instituțiilor militare necesare.

Țarul și împăratul german. In- 
tîlnirea suveranului Germaniei cu suvera
nul Rusiei la Revol este considerată, în 
cercurile diplomatice germane, de un eve
niment de prima ordine. Etă ce scrie ofi
ciosul „Postu, din Berlin, despre acestă în- 
tîlnire:

„Nu mai încape îndoelă, că se va 
lua înțelegere în privința politicei din 
Asia și Africa. Cea dintâiiî pare mai im
portantă, fiind-că e susținută de Anglia. 
Este sciut, că Anglia vră să atragă în 
sfera puterii sale orașele Mekka și Me
dina și că, prin calea ferată Cairo-Cap, vre 
să ajungă la hegemonie în Africa, ktă de 
ce dubla alianță s’a apropiat de Italia și 
tot din causa adăsta a căutat se se apropie 
de Abisinia, dedre-ce și interesele Abisi- 
niei cer, să se alieze cu statele adversare 
Angliei, fiind și ea încunjurată de colonii 
engleze. Simpatia Italiei pentru Anglia a 
scădut, de când acesta a părăsit-o în cam
pania abisiniană. Acesta este situația pe 
care Bismarck o doria atât de mult, căci 
pentru cei doi rivali este de mare valdre, 
decă unul din ei va pute câștiga amiciția 
seu cel puțin neutralitatea Germaniei și, 
pe acestă cale, prin mijlocirea Rusiei, 
tendințele de revanșă ale Franței se vor 
mai calma.

Românul sg n’aibă, patrie?
Revenim astăzi la discuția, ce 

s’a încins Vinerea trecută în con
gregația comitatului Arad asupra 
propunerii de a-se stărui la dietă 
pentru ridicarea unui monument lui 
Ludovic Kossuth.

Precum s’a verjut din raportul 
ce l’am primit dela Arad, d-1 advo
cat Dr. St. C. Pop, membru al acelei 
congregații, urmând unui îmbold is- 
vorît din simțul de datorie și de 
cinste națională, a luat posiție față 
cu propunerea amintită, cerând, pe 
basa principiului „quod uni iustum al- 
teri aequumu, ca representanța comi
tatului Arad se se adreseze guver
nului, ca sâ ridice sechestrul pus pe 
banii adunați pentr’un monument 
lui Avram Iancu, eroul român dela 
1848, și declarând, că pănă ce nu se va 
face acesta și pănă ce Românii vor fi 
împiedecați de a-și venera pe marii 
lor bărbați conducători, aceștia vor 
fi în contra ridicării pe banii statu
lui a unui monument pentru căpe
tenia adorată de Maghiari a revolu- 
țiunei din 1848/9.

Era forte natural, ca un ast-fel 
de limbagiu energic și conscient 
se turbure adânc pe șoviniști, cari 
nu-șî mai pot veni în fire după 
consternația și ciuda, ce i-a cuprins, 
vecjând, că un Român „cuteză" a 
face asemănare între Kossuth și 
Iancu.

Imediat parele co ti di ane ma
ghiare din Arad „Aradi Kozlony“ 
și „Arad ăs Videke" au dat espre- 
siune pătimașă stupefacției și indig- 
nărei șoviniste.

„...AudițI acolo, — esclamă cJTa- 
rul din urmă — să cuteze cineva 
a pune în paralelă, în congregația 
din Arad, în orașul unde sunt în
mormântați martirii națiunii, pe 
Kossuth cu Iancu, pe semicfeul na
țiunii cu — banditul... “

Și totuși pretind, că nu păte fi 
paralelă! Cum nu? Au Românul,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

A

In amurg...
Celor doi prietini.

Vă credeam depărtați de sgomotul ora
șului și când mă gândiara la voi rai se pă
rea că ve zăresc vagabondând prin liniștea 
munților bătrâni povestindu-vă întâmplări 
de prin vremurile trecute, seu deșteptând 
stâncile amorțite cu vre-un cântec vechili, 
pe care vre-un ciobănaș vi’l ascultă cu 
drag de pe vre o culme. Când colo voi 
sunteți tot în prăfăria Capitalei, doborîți 
de căldură și chinuițl de nostalgia mun
ților.

— Ce mai fac ? Trăiesc cum am învățat 
și așa am s’o duc pănă la sfîrșit, înțepân- 
du-mă singur ca se mfi pot simți câte 
ceva. Sunt suflete cărora le-a pierit som
nul și nu mai înțeleg liniștea. Acestea au 
nevoie se fie de-apururi în bătaia vântului, 
se se simtă legănate, mișcate, sguduite 
chiar.

Și așa în loc să me ascund în sin
gurătatea vre-unui sat, a cărui liniște să-mî 

adune gândurile de pe drumuri, mă 
sbat de ații pe mâne în acest orășel, în
cărcat de tot felul de formalități. Citesc 
ipocrisia de pe fața dmenilor și îmi fac 
vise din albastrul vre-unor ochi de fată 
mare.

Ce se fac? Am ajuns să mă distrez, 
mai mult așa, decât să rătăcesc pe văi și 
pe dealuri. Intr’o odaie, care nu vede sd- 
rele decât un ceas pe <fi, îmi trăiesc traiul 
obicinuit, sculându-mă când îmi vine se 
mă scol și lăsându-mă odihnei, când fără 
să vreau mă doboră somnul.

Er când, câte-odată, mă fac băiat 
cuminte și mă înțeleg ce vreau, mă co
prinde dorul de singurătate, de mine în- 
su-mi. Și ca se mă găsesc, plec în vre-un 
amurgit de seră spre vre-un sat din apro
piere și mă resbun de totă prăfăria ridi
cată pe urma rochiilor. Singur pe drum 
cu ochii la sore-apune, mă pierd în cân
tecul greerușilor, cari mă privesc de pe 
marginea șanțurilor. Pitpalacii mă salută 
din grâne. Cântecul lor cade în liniște ca 
niște stropi de apă limpede pe-o' tablă 
subțire de aur. Par’că ’ml văd sufletul 
cum se întorce și mi-1 simt obosit, căci 

vine din depărtări nemăsurate. încerc să 
mi-1 înbunez și mă las pe marginea șan
țului în erba cea înaltă. Cu ochii duși la 
cer mă simt..., der nu știu cum mă mai 
simt; seu nespus de mare, de nu mai 
sunt în stare se mă coprind, seu infinit de 
mic, de nu mai e posibil se mă pricep....

Când mă trezesc e întunerec. O iau 
la picior și alerg aprope, ca mai încolo, 
la podul cel mare de peste Timiș, să mai 
pot sta de vorbă cu țiganii. Ei au cortul 
întins în alvia secată a rîului și pe seră 
se adună cu toții în jurul ceaunului, în 
care clocotește mămăliga.

Când am trecut întâia oră pe acolo 
m’am uitat la ei de pe pod. După cum 
mi-s’a părut, se vede că era numai o sin
gură familie, care avea o sumă de copil, 
băieți și fete. Tatăl un bărbat mai trecut, 
cu luleaua în gură ședea lângă nevastă-sa. 
Lângă ea o fată de vre-o cinci-spre-dece 
ani, de o frumsețe originală. Apoi veneau 
câți-va băieți mai mari și mai mici, toți 
cu ochii pierdut! în văpaia focului. Mai 
la o parte stetea un bătrân, moșul copiilor 
pe senine, desfăcând nisce mucuri de ți
gară pe cari le scosese din șerpar, pe 

când unul dintre puradei, cel mai mic 
dintre toți, stetea în piciore lângă el, mă- 
surându-și pe din afară o păreche de pan
taloni cari se țineau numai în petece. Nu 
lipsea nici măgărușul care păștea mai la 
o parte pe malul rîului, nepăsător de tote 
câte se întâmplă în juru-i.

Țiganca a fost cea dintâi care m’a 
zărit și cu o privire pătrundetdre mi-s’a 
părut că ’mi citesce pănă în adâncul su
fletului. Gu o ridicătură nervdsă din umeri 
ea ’mi grăi: „Ce să facem, decă așa ne-a 
lăsat Dumnedeu!"

Ce fericiți mi s’au părut dmenii 
aceștia! Ce buni erau și cu câtă dragoste 
mă înconjurau. De un timp înedee s’au 
învățat cu mine și când de multe-ori le 
spun „nema banul", ei nu se supără, dăr 
îmi dau mare grije, ca nu cum-va să-i uit 
când o fi se mai trec vre-o-dată pe acolo.

Par’ c’o văd pe țigăncușa cu fața ei 
pârlită și cu ochii mai frumoși decât su- 
rîsul nopții și mai pătimași decât dra
gostea, spunându-mi să-l aduc cevași dela 
Brașeu.

— Ce?... Ce-ai vrea să-țî aduc?
— O bucată de pită.... 
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când va judeca și el cu totul sub
iectiv, după simpatie și antipatie, 
nu ar scote ore aceeași paralelă in
vers? De ce n’ar pute fi și pentru 
Români Iancu semizeul nuțiunei cum 
este Kossuth pentru Maghiari? De 
aceea s’a și accentuat: Quad uni ius- 
tum, al teri aequum!

Șovinismul jidano-magbiar de 
aceea nu vrea se scie de nici o pa
ralelă seu asemănare între Kossuth 
și Iancu, fiind-că nu vrea se admită, 
că și acesta din urmă tivea aici o pa
trie pentru care s'a luptat și s’a jertfit. 
De aceea redactorul șovinist dela 
„Arad es Videke" întrebă în fata 
celor accentuate din partea română: 
„...Suntem ore în Maghiaria? Și ur- 
meză, lătrând pe toți aceia, al căror 
erou national este Iancu, c}icendu-le 
cu mult cătran în inimă „...Voi 
cari adorați pe Iancu, cărați-ve de 
aici cât mai curând, căci de se va 
umple păharul, vă va fi amară că
lătoria pănă în Valahia, pănă ’n pa
tria vostră, căci acesta nu e a vostră, ci 
a nășiră.

Vedeți așader de ce să trateză: 
Să aibă ori să nu aibă și cele 3 
milione și mai bine de Români din 
Ungaria o patriă ori nu?

întrebarea e mare de tot, decă 
ne gândim, că cel ce e privit ca 
espatriat față cu cel ce vre- se aibă 
numai singur patria, e declarat de 
bandit!

Ar fi lucru deșert și fără folos 
de a mai discuta cu asemeni creeri 
suciți și dezechilibrați, asupra cestiu- 
nei a cui e patria ? De aceea nu vom 
mai pierde nici un cuvent asupra ce
lor ce s’au vorbit și s’au scris în 
Arad din incidentul amintit, de că- 
tră șoviniștii jidano-maghiari. Ne vom 
mulțumi a lăuda atitudinea demnă 
și curagiosă a membrilor români 
presențl și a vorbitorului lor și a-ne 
esprima tot-odată părerea de rău, că 
la o astfel de oca'siune n’au fost de 
față nici măcar a cJecea parte din
tre cei 120 membrii români, ca să 
demonstreze în unire și cu efect, că 
totuși acest număr însemnat de re- 
presentanți ai poporațiunei române 
din comitat, trebue să aibă o pa
trie, er de altă parte să potă pune 
în respect pe nisce pângăritori ai 
bunului simț național, ca Sever Boc- 
șanu, și pășind cu toții în mod im
punător să ferăsca pe vorbitorii cei 
cu inima la loc și cu convingerile 
curate și credinciose neamului lor, 
ca nu cumva să fie ultragiațl și 
sfășiați în dinți de numărul mai mare 
al celor, cari încă și ac}I mai îndrăs- 
nesc a disputa Românului dreptul 
de-a avă și el aici o patrie.

— Ți-aduc, der tu să-mi aduni niște 
flori.

— De unde domnișorule?
— De aci de pe câmp.
— Hapoi dastea?
— Ce, nu’s frumdse?...
Ea dă din umeri și rîde. și dre-cum 

înțeleși ne despărțim. Me petrece cu ochii 
până mă pierde și privirile ei pline de foc 
le simt încă mult cum mă urmăresc de- 
alungul drumului. De câte ori nu sunt ispitit 
se mă întorc, să-i mai spui ceva, căci nu 
sciu cum... mi se pare în tot deauna, că 
am uitat să-i spun ceva, der sunt răpit 
parcă de un val de vise și mă duc, lă- 
sendu-mă purtat de mână de părerea de 
rău...

Multă vreme nu mai sciu nimic, nu 
mai aud greerușii și pitpălacii și trăesc 
cu sufletul la ei, sub podul cel înalt, în 
cortul lor de pândă înegntă, ascultând 
vre-o poveste cu doi-spre-dece hoți seu 
descrierea vre-unei întâmplări din vre-un 
oraș mare, povestită în culorile cele mai 
ciudate.

Veturio.

Pelerinagiul la mormântul lui 
Mihăileanu.

Despre pelerinagiul, ce l’au aranjat Dumi
neca trecută, 21 Iulie v„ un grup de tineri mace
doneni, entusiaștl naționaliști, la mormentul lui 
Stefan Mihăileanu, martir al causei române 
macedonene, care fu asasinat prin mâna mișelesc.ă 
a unui simbriaș al Bulgarilor lui Sarafoff, ni se 
scrie dela BucurescI între altele:

Duminecă dimin. pe la orele 9, Strada 
Nouă, în care îșl are sediul său Societatea 
de cultură macedo-română, era ticsită de 
lume. Mai multe societăți erau represen- 
tate oficial cu steagul lor, așa: Macedo- 
Română, Liga Culturală, Asociația studen
ților, Societatea mișcărei meseriașilor ro
mâni, Societatea centrală a funcționari
lor etc.

Cortegiul impunător a plecat din Str. 
Nouă parcurgând strădile : Victoria, Carol, 
Rahovei, 11 Iunie. Filaret, pănă la Cimi
tirul Belu. In fața mormântului neuitatului 
patriot Mihăileanu, la ora 11, Archiereul 
Sofronie Vulpescu, îmbrăcat în odăjdii de 
dile mari, cu mitra pe cap, oficiază un 
serviciu religios în asistența a 4 preoți. 
Pe mormânt se depun o mulțime de co
rone de flori artificiale și naturale, prin
tre cari amintim: a Societății de cultură 
macedo română, a Comitetului Asociației 
studențescl, a Ligei etc. etc.

După parastas, studentul macedonean 
Covată ia cuvântul dicend : ...„Ierba de pe 
mormentul marelui patriot ar trebui să 
crescă îndată de șiroiele de lacrimi ale 
Armânilor ...Să jurăm cu toții la mormân
tul lui că vom duce înainte lupta înce-f 
pută de dânsul pentru independența nea
mului nostru".

Senatorul Societății macedo române, 
d-1 loan Pappa, tjise : „Asasinarea lui Mihăi
leanu ne-a deșteptat să vedem un nou pe
ricol și ne-a făcut să ne strîngem rîn- 
durile."

In numele Ligei Culturale vorbesce 
simpaticul ei secret., Septimiu B. Mureșanu. 
In discursul său frumos, rostit cu multă 
vervă, apoteosă pe martirul Mihăileanu, 
care prin botezul sângelui a consfințit cre
dința sa în isbânda mai depărtată a unei 
lupte, pe care dintre Macedoneni el a por- 
nit’o și respendit'o cu mai multă inimă și 
putere, inspirat fiind de concepțiunea 
înaltă a unui curat și luminat ideal na
țional.

D-1 I. Ghiurculescu (ca representant 
a Asociației studențesc!) compară Mace
donia cu o fecioră vecinie tristă, ale cărei 
suspine sunt ca un apel sfâșietor îndrep
tat cătra depărtata-i patrie. Pentru salva
rea acestei mândre Cosinzene, Mihăileanu 
începuse o luptă sfântă ; o armă ucigașă 
i-a pus însă pe frunte cununa Martirului. 
Termină cu cuvintele: „A ndstră,va fi 
isbânda, căci glasul istoriei patriei va fi 
cu mult mai puternic, decât acela al asa
sinilor".

D-1 Nuși Tulliu, publicist român ma
cedonean, rostesce o odă dedicată memo
riei lui Mihăileanu, care e ascultată cu 
atențiune.

Mai vorbesc apoi d-nii: Bălăceanu, 
din partea Societăței studenților de sciințe 
de stat, și N. Furcă, un fost elev al lui 
Mihăileanu, după care piosa asistență pă- 
răsesce mormentul regretatului martir al 
causei macedonene.

D 1. Ej

„Cercul de fer românesc". Au 
la disposiția lor tot aparatul de stat, de 
care fac us și abus pentru fortificarea 
proprie și pentru stîrpirea naționalităților 
și totu-șl, când e vorba de resultate posi
tive, se plâng, că se prăpădesc. J^tă o 
nouă ieremiadă, publicată sub titlul de 
mai sus în ultimul număr al celui mai 
tînăr organ koșutist:

„Institutele române financiare se în
mulțesc ca ciupercile. Vieța economică a 
poporului român e în plină desvoltare. 
Față cu acesta, averea Maghiarilor trece 
în mâni streine, Ungurul se desbracă de 
vechea lui energie, îi pere puterea, ajunge 
la sapă de lemn, îșl vinde, ce i-a mai ră
mas, își părăsesce patria și se duce în 
America. In patria străbună maghiară, 

ajunge Românul stăpân! Românul se îm- 
bogățesce și înființeză bănci, cari apoi 
cumpără pe nimica moșiile Ungurilor. O 
asemenea bancă s’a înființat dilele aces
tea în S7. Miclăușul-mare. Prospectele 
despre activitatea ei tocmai se distribue 
acuma în comitatul Torontalului. Institu
tul financiar român, care portă numele de 
„Viitorul*1. își începe activitatea cu 400.000 
cordne. Cele 2000 de acțiuni tdte sunt 
semnate. Șansele reușitei sunt sigure. 
Geea-ce este mai interesant, e că „Viito
rul" s’a înființat cu tendința manifesta, de 
a servi esclusiv numai interesele româ
nesc!. Apelul este iscălit de următorii „fai
moși maghiarofagi" : Dr. Nic. Opreanu, ad
vocat; loan Popovic! și Terentie Opreanu, 
preoți; Dr. Epaminonda Lucaciu, fiul fai
mosului popă dela Șișesci; Silv. Bichi- 
cianu, loan Stana, loan Tripa și loan 
Stona, notari; P. Baran și A. Lipovanu, 
învățători; G. Târdiu, G. Opreanu, G. 
Mezin, Irimie Mezin, P. Fumor, P. Plagoe,
I. Târdiu și Vasilie Albu, proprietari. Pe 
lângă aceștia a mai întrat o gardă în- 
tregă în serviciul institutului financiar ro
mân. Conducătorii băncii vor funcționa 
fără salar, pănă ce se va îndoi capitalul. 
Băncile românesc! se sporesc, cele ungu- 
rescl dau faliment. Cercul de fer valah să 
strînge, Ungurul emigreză din patria sa! 
Etă tabloul sombru, care ni-se oferă ochi
lor în tdte părțile locuite de naționali
tăți. Er bietul popor maghiar ?... Cu acesta 
nu-și bate nimeni capul".

Căldurile caniculare li-au tulburat 
creerii koșutiștilor, și pace!

Din Bucovina.
La încheierea sesiunei dietei pro

vinciale bucovinene „Deșteptarea" 
din Cernăuți face următorele apre
cieri :

După o activitate plină de zel de 
patru-deci de dile, dieta țărei și-a încheiat 
lucrările Mercur! în 30 Iulie a. c. Desba- 
terile în plen în genere nu au fost atât 
de agitate ca alte-dățl, unic numai Ru
tenii au încercat în puține ședințe a de
buta cu discursuri de sensație, cari însă 
nu suportă o analisă mai temeinică.

Cluburile majorității șl-au restrins 
discuțiile în plen la un minim, în comisii 
însă s’a lucrat cu o intensitate deosebită; 
acolo și partidele române și-au rostit de- 
sideriile, din cari o parte au ajuns înaintea 
plenului în formă de resoluții, propuse de 
comisii.

Preocupația principală a dietei în tot 
decursul sesiunii a fost îndreptată asupra 
stării agricole și culturei țării în genere, 
în cadru mai mic asupra industriei și co- 
merciului. Agricultura, viticultura, regu- 
larea rîurilor, comunicațiile rurale, creditul 
agricol, organisațiile economice agricole, 
instrucția școlară în genere, instrucția spe
cială agricolă, administrația comunală etc. 
au format materia predilectă pentru lu
crările comisiilor, luându-se în plen ho- 
tărîri însemnate. Tdte aceste cestiunl ating 
de aprope interesele poporului român, care 
se ocupă aprope esclusiv cu agricultura. 
S’a dat atenție deosebită stării învățăto
rilor școlelor primare. Emolumentele au 
fost sporite provisor, pănă la regularea 
definitivă a salarelor. Intrăga dietă a re
cunoscut dotarea insuficientă actuală a 
învățătorilor; pentru moment însă nu s’a 
putut face mai mult, căci finanțele țărei 
nu sunt abundante și fără sporirea lor 
prin mijldce potrivite ele nu se pot an
gaja la cheltuell, cari le-ar aduce în de- 
sechilibru și ar contribui la ruin. A în
cărca asupra țărei însă biruri prea din 
cale afară mari ar produce efecte incal
culabile și o nemulțămire generală la po- 
porațiune.

Ultima ședință a dietei a dat prilej 
și la o debată politică, provocată de Ru
teni la discuția asupra schimbării §-lui 17 
al regulamensului dietal. Coco Wassilko 
a recapitulat evenimentele pri vifore la 
Ruteni, atacând din nou celelalte partide 
și pe president.ul țării. Tdtă atitudinea 
Rutenilor în decursul sesiunii fusese atât 
de ridicolă — abstinența neîntemeiată, 
revinirea cu nepusa masă de frica per- 
derii mandatelor — încât ei au resimțit 
necesitatea a da isprăvilor 'or din nou 
relieful unor motive seriose. Cu acest 
prilej și mai pompăsă s’a manifestat auto- 
lauda lui Coco Wassilko. Cât de tristă a 
apărut figura acestui „politician rutean" 
în fața înduioșătorelor cuvinte ale depu
tatului Dr. Ioan cavaler de Volcinschi, 

când a povestit cu ce ardoare românescă 
se lupta pe la 1869 Niculae cav. de Was- 
siko — părintele lui Coco — pentru drep
turile poporului român; acel Român, care 
la 1878 a plâns lacrimi de bucurie, când 
armatele victoriose române au adus de 
pe câmpiile Bulgariei independența Ro
mâniei.

Cât de cinic, cât de uitat de orl-ce 
simț a fost răspunsul progeniturei acelui 
mare patriot român ! „Nu-mi cercetați 
descedența, nu-mi cercetați trecutul; eu 
exist și sunt de 34 ani, purtat de încre
derea a 3milione Ruteni, și pe acesta 
aveți a conta" — a dis saltimbancul po
litic din tabăra Rutenilor, pentru care ni
mic sfânt nu există pe lume.

S’a terminat dieta după o lucrare 
lungă și seriosă. In ajunul ei s’a produs 
schimbarea modernă a raportului între 
partide, salutată atât de viu în țeră. Ar
monia între partidele actualei majorități 
s’a arătat în tdtă puterea sa, chiar și în 
cele mai critice momente în decursul se
siunei. Posiția partidelor române unite se 
reoglindește deplin din discursul rostit de 
dep. Dr. I. cav. de Volcinschi în ultima 
ședință. Suntem nelegați și neobligați față 
de nimeni, trăim în prietinie cu cine ni-e 
prietin, călăuziți suntem unic de validi- 
tarea intereselor românesc!.

— 24 Iulie.

Gona contra lui Dr. S- C. Pop. 
Advocații maghiari din Arad au pus la 
cale o gonă formală contra energicului 
advocat român Dr. Stefan C. Pop, pentru- 
că în congregația comitatului și-a ridicat 
cuvântul apărând memoria lui Iancu. Nu- 
miții advocați au trimis o adresă camerei 
advocațiale. în care cer urgente măsuri 
contra d-lui Stefan C. Pop, care prin fap
tul, că a îndrăsnit a compara pe Iancu cu 
„semideul" Kossuth, s’a dovedit „nedemn 
de respectul și încrederea corpului advo- 
cațial". — Colosal!

Studenții italieni în România. La 
Brăila se fac mari pregătiri pentu primi
rea studenților italieni, cari vor sosi pe la 
5 August v. La debarcader, studenții ita
lieni, cari vor sosi pe apă, vor fi primiți 
de autoritățile locale, de o delegație a stu
denților din Bucuresci și de studenții brai- 
leni. In Brăila, studenții italieni vor sta 
două dile, în care timp vor visita Lacul- 
Sărat, Măcinul și împrejurimile.

Flotila română la Odessa. Ministe
rul de răsboiu a decis în principiu, ca prin
cipalele vase romanesc! de răsboiti să în- 
toruă, la Odessa, visita făcută de escadra 
rusă la Constanța, în anul trecut. Ministe
rul. dice „0r.“, va decide peste câte-va 
dile, care anume vase vor merge la Odes
sa, echipagiul fie-cărui vas și data visitei.

Dijia de Sf. Uie, patronul regimen
telor române de artilerie, a fost sărbăto
rită de întrega artilerie din țeră. In Capi
tală, regimentele 2 și 10 de artilerie și-au 
serbat patronul la olaltă, la casarma Sf. 
George, dela Malmaison.

Dimineța la orele 10 ambele regi
mente au fost întrunite pe platoul de la 
Malmaison, cu drapelele, ținuta fiind cea 
de serviciu. Archimandritul Seraphion, con- 
fesionarul garnisonei, a oficiat obicinuitul 
serviciu religios și în urmă a ținut o prea 
frumosă cuvântare asupra vieței Sf-tului 
Uie și rolul oșteanului artilerist. Apoi am
bele regimente de artilerie, în frunte cu 
musica regimentului de infanterie 6 Mi- 
haiu Vitezul, au defilat, sub comanda d-lui 
major Nisipeanu.

Defilarea a fost primită de d-1 colo
nel Remus Boteanu, comandantul regi
mentului 2 de artilerie, înconjurat de d-1 
major N. Sabovici-Baranga, ofițer de or
donanță al M. S. Regelui, și de ofițerii de 
artilerie. In timpul defilărei trupele au fost 
fotografiate.

Casa bisericei a început inventaria- 
rea averilor mobiliare și imobiliare ale bi
sericilor și mănăstirilor din tdtă România. 
In comunele urbane și la mănăstiri și schi
turi inventariarea se va face de delegații 
speciali, er în comunele primare de cătră 
primari, învățători și epitropii bisericilor.

Greva din Brăila. Luni dimineța 
căruțașii, hamalii și chirigiii din portul 
Brăila, s’au pus în grevă și au încetat lu
crul. Pagubele pentru comerciul de cereale 
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sunt mari, din causă că greva a venit toc- I 
mai în toiul activităței celei mai mari, când 
încărcările de cereale se făceau pe o scară 
întinsă. Vapdrele și șlepurile angajate stau 
fără întrebuințare și esportatorii nu pot 
face față angajamentelor. Gausa grevei 
muncitorilor se datoresce faptului, că s’au 
scădut prețurile convenite între muncitori 
și comercianți, acum doi ani. După o te
legramă sosită ministerului de interne, din 
partea prefectului din Brăila, d-1 Gabrie- 
lescu, pană acum în port domnesce li- 
nisce. Se fac tratări între delegații greviș
tilor și comercianți, Greviștii cer: 1) plata 
se nu se mai facă de vătavi, 2) se se res- 
tabilescă prețurile de acum doi ani, 3) va
lonele de orz se nu conție mai mult ca 
160 saci și 4) se se plătescă sacii um- 
pluți la magasie cu bucata, er nu cu va
gonul.

Baluri în folosul Ligei. Secția ligei 
din Azuga va da în sera de 26 Iulie cu
rent un bal, er secția Bușteni un altul, în 
sera de 30 Iulie, pentru mărirea fondului 
Ligei.

Testamentul lui Haris. In Buda
pesta a murit nu de mult un grec bogat 
cu numele Haris, care și-a lăsat averea 
de 3 milione pentru scopuri culturale gre- 
cescl. Rudele lui din Ungaria între cari 
deputatul Hadzsi, vor cere invalidarea tes
tamentului.

Convertit — reconverts. Eugen 
Ungar era librar în Oradea-mare, înainte 
de asta cu câți-va ani, și era și el unul 
dintre cei 16.000 Evrei, pe cari orașul 
s-tului Ladislau e fericit a-i număra în sî- 
nul seu. Afacerile lui Ungar mergeau prost 
de tot. Ge era de făcut? S’a făcut cato
lic împreună cu familia. In urma botezu
lui a reușit se stdrcă dela cine-va un îm
prumut de 4000 fi. pe care nu l’a mai plă
tit și nici afacerile nu și le-a adus în ren- 
duială. A dat faliment și s’a mutat în 
Pesta,funde făcea pe agentul. Dilele aces
tea s’a hotărît să se întorcă eră la legea 
lui Moisi. Dis și făcut. Ungar are 5 copii, 
dintre cari 4 fiind mai mici de 7 ani, s’au 
întors și ei,’conform legii odată cu părinții 
la jidovism. Al cince-lea fiind mai mare 
de 7 ani, a rămas catolic, cu tote apelu
rile tătâne-seu, și va rămâne pănă la eta
tea legală de 18 ani, când apoi va pute 
se adopteze religia, care îi va plăcă. Este 
•curios lucru însă că cei 4 frați vor fi ins- 
truițî în religie de cătră rabin, er al cin- 
celeade cătră catechetul catolic. însemnăm 
de-ocamdată acestă reconvertire, pentru a 
mai reveni odată asupra ei.

Averea Ini Rotschild. Averea to
tală a familiei Rotschild face 10 miliarde, 
adecă 10.000 de miliăne. Din acestea, Rot
schild din Paris posedă 1000 milione co
rone. La 1875 averea Rotschildilor nu 
■era decât pe jumătate. In 19 ani ca
pitalul s’a îndoit. S’a făcut socotela, 
că la 1965, cu procente și procentele 
procentelor, acestă avera se va urca 
la 300 miliarde corone. Din procentele ca
pitalului familiei Rotschild ar pute trăi 
cinstit 37 milione de dmeni, adecă totă 
populația Franței. La 1800 bunicul Rot
schildilor nu avea o para chioră.

Greva muncitorilor agricoli din 
Galiția. In Galiția a isbucnit o grevă ge
nerală a muncitorilor agricoli. Comisarul 
districtual din Szerszeniowce a angajat 
muncitori din Bucovina, cari au eșit la 
■câmp, escortați de soldați. Greviștii au 
atacat .soldații, femeile greviștilor au îm
brățișat genunchii soldaților, și-au desco
perit peptul, dicend, să le străpungă pe 
■ele, apoi s’au culcat în stradă formând 
baricade vii. Soldații numai cu mare gre
utate și-au putut face drum printre femei.

Grindină. In Nagy Szollos a fost, 
Dumineca trecută, o grindină în mărimea 
■ouălor de porumbel, care a stricat tdtă 
recolta. Patru dmeni, cari lucrau la câmp, 
;au fost omorîți.

Dimisia patriarchului armean. Se 
telegrafeză din Constantinopol, că patriar- 
chul armean, Monseniorele-Ormanian, și-a 
înaintat pe diua de 4 August dimisia gu

vernului turcesc. Patriarchal invocă ca 
motiv măsurile severe ale guvernului tur
cesc, în urma cărora mulți Armeni îșl pă
răsesc religia.

Rectificare. In numărul de erl al 
„Gazetei Trans.“, la scrisorea Românului 
din America s’a strecurat o greșală. La 
data scrisorii s’a pus din erore 1901, în 
loc de 1902.

Centenarul lui Victor Hugo.
Amintirea serbărilor centenarului lui 

Victor Hugo, Franța a perpetuat’o, prin 
text și prin imagini, într’o elegantă mo
nografie, apărută de curend și presintată 
în cele mai perfecte condițiunl grafice, 
formând un volum de. peste 100 pagine. 
După descrierea cursului sărbărilor din 
Paris, cari au ținut 6 dile, și din provin
cie, urmeză capitolul consacrat sărbărilor 
centenarului în străinătate, în care se des
crie și serbarea literară și artistică, ce s’a 
ținut la Bucuresci, din inițiativa d-lui Iuliu 
I. Roșea, membru delegat al comitetului 
poeților francesi.

Din incidentul acesta, d-1 Paul Meu
rice, un literat de frunte, contimporan și 
cel mai bun prieten al lui Victor Hugo, 
care l’a și numit esecutorul seu testamen
tar, oferind, în calitate de președinte de 
ondre al sărbărilor centenarului, acestă 
monografie d-lui Roșea, o ’nsoțesce de 
următorele rânduri:

Paris, 20 Iulie 1902.
„Domnule și scumpe confrate,

„Gu destulă ’ntârdiere, de care vă 
cer iertare, vin se vă mulțămesc și să vă 
felicit totdeodată, pentru tot ceia ce ați 
făcut spre gloria lui Victor Hugo, precum 
și pentru amabila D-vostră atențiune de 
a-mi împărtăși frumosele și generosele 
manifestațiunl ale fraților noștri din Ro
mânia. Amintirea lor a fost perpetuată, 
forte pe scurt după părerea mea, într’o 
relațiune a centenarului, pe care o veți 
primi în același timp cu acestă scrisore și 
în care s’a amintit, deși forte pe scurt, 
partea pe care a-țl luat’o la celebrarea 
acestei mari amintiri.

„Primiți expresiunea prea vinei mele 
simpatii.

„Paul Meurice“.

Comerciul de fete.
O rană deschisă a societății moderne 

este prostituția și comerciul întins de fete, 
practicat aprope esclusiv de mijlocitori 
evrei. Nenumărate sunt fetele nenorocite, 
cari, ademenite prin promisiuni, că vor fi 
plasate ca guvernante, bone, servitdre, 
cu lefuri bune, cad în ghiarele nemiloșilor 
mijlocitori.

S’au ținut congrese și conferențe, în 
cari s’au desbătut modalitățile, cum s’ar 
pute combate acest fel de sclăvie mo
dernă. Pănă acuma însă chestia n’a eșit 
din stadiul proiectelor. Ministrul președinte 
Szell, ca ministru de interne, a adresat o 
circulară municipiilor, cerându-le avisul 
în privința creării unor măsuri legislative 
coercitive.

Chestiunea s’a desbătut și în pressă 
și foia maghiară „Magyar Hirlap" a înce
put publicarea unei serii de articole în 
cari se descrie prostituția în diferitele 
țări, în cari Ungaria furniseză acestă 
marfă vină.

In ultimul său număr, numitul diar a 
ajuns la capitolul XVIII și XIX în cari 
se ocupă cu exportul de fete ungare în 
România.

Autorul își esprimă indignarea asu
pra faptului, că „Ungaria, care atât cul- 
turalminte, cât și economicesce e supe- 
ridră, a ajuns să exporteze asemenea 
marfă într’o țeră mai înapoiată, cum e 
România". .

Cercetând căușele, cari fac, că în 
România să nu se găsescă teren pentru 
asemenea comerciu murdar și că fetele 
trebuesc importate din alte țări, autorul 
găsesce esplicarea în două împrejurări,- 
dintre cari una, dice el, îi servesce po
porului român spre desonore, er a doua 
spre ondre.

Gea dintâiu este, că în România prima 
greșală a unei fete nu este așa de aspru jude
cată, încât să fie silită a eși din familie. 
Cavalerul de obiceiu ia asupra sa sarcina 
de a-se îngriji de întreținerea copilului 
și de înzestrarea victimei sale, care apoi 
se mărită.

A doua împrejurare care îi servesce 
spre laudă poporului român, este, că inu 
tolereză Româncele în stabilimentele pu
blice și autoritățile, orl-cari ar fi greșelile 
lor de altă natură, în punctul acesta se- 
cundeză opinia publică.

In capitolul XIX descrie orgiile pe
trecute prin anii 70 și 80 în salonul unei 
evreice supranumite „maiorița" din șo
seaua Basarab. Aici însă în gona sa după 
sensații, autorul depășesce marginile bu
nei cuviințe, aducând în legătură cu sa
lonul maioriței, — ceea-ce n’au făcut nici 
cele mai nesăbuite foi antidinastice din 
România — chiar și curtea română, renu
mită de! castitatea moravurilor.

Intorcându-ne asupra chestiei, ce ne 
preocupă, suntem de părere, că mișcarea! 
ce s’a pornit în diferitele țări pentru su
primarea comerciului nerușinat de fete, ar 
fi bine să ajungă la bun resultat și să se 
pună odată capăt prin măsuri severe to
leranței ne mai pomenite, ce s’a acordat 
pănă acuma acestui comerciu imoral, care 
se practică pe o scară întinsă de cătră 
banda asociată internațională de Evrei.

Academia Română.
Concursuri pentru premii.

1903.

A. Premii pentru cărți publicate.
I. Premiul Năsturel-Her eseu, de 4.000 

Iei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1903 unei cărți scrise în limba 
română, cu conținut de ori-ce natură, care 
se va judeca mai meritorie printre cele 
publicate de la 1 Noernrve 1901 până la 
31 Octomvrie 1902.

Terminul depunerii la cancelaria Aca
demiei, în 12 exemplare, a cărților propuse 
la concursul acestui premia este până la 
31, Octomvrie 1902.

II. Premiul Statului Eliade-Rădulescu, 
de 5.000 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anul 1903 unei cărți scrise 
în-limba română, cu conținut literar, care 
se; va judeca mai meritorie printre cele 
publicate de la 1 Noemvrie 1900 până la 
31 Octomvrie 1902.

Terminul depunerii la cancelaria Aca
demiei, în 12 exemplare, a cărților propuse 
pentru concurs este până la 31 Octomvrie
1902.

III. Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
se> va decerne în sesiunea generală din 
anul 1903 unei cărți scrise în limba ro
mână, cu cuprins moral de ori-ce natură, 
care se va judeca mai meritorie printre 
cele publicate de la 1 Noemvrie 1901 până 
la 31 Octomvrie 1902.

Terminul depunerii la cancelaria Aca
demiei, în 12 exemplare, a cărților propuse 
pentru concurs este până la 31 Octomvrie 
1902.

IV. Premiul Asociațiunii Craiovene 
pentru desvoltarea învețămîntului public, de 
1.500 lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1903 celei mai bune cărți didac
tice în limba română dintre cele tipărite 
de la 1 Noemvrie 1898 până la 31 Oc
tomvrie 1902.

Terminul depunerii la cancelaria Aca
demiei, în 6 exemplare, a cărților propuse 
pentru concurs este până la 31 Octomvrie
1902.

V. Premiul statului Lazăr, de 5.000 
lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1904 unei cărți scrise în limba 
română, cu conținut sciintific, care se va 
judeca mai meritorie printre cele publicate 
de la 1 Noemvrie 1901 până la 31 Oc
tomvrie 1903, seu celei mai importante 
invențiunl sciențifice făcute de la 1 No- 
vembrie 1901 până la 31 Octomvrie 1903.

Terminul depunerii la cancelaria Aca
demiei, în 12 exemplare, a cărților propuse 
pentru concurs este până la 31 Octomvrie
1903.

VI. Marele Premiu Năsturel-Herescu, 
de 12.000 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anul 1905 unei cărți scrise 
în limba română, cu conținut de ori-ce 
natură, care se va judeca mai meritorie 
printre cele publicate de la 1 Noemvrie 
1900 până Ia 31 Octomvrie 1904.

Terminul depunerii la cancelaria Aca
demiei, în 12 exemplare, a cărților propuse 

la concursul acestui premiu este până la 
31 Octomvrie 1904.

VII. Premiul Hagi-Vasile, de 5 000 
lei, se va decerne în sesiunea generală 

I din anul 1906 unei cărți scrise în limba 
română și publicate în timpul de la 1 
Noemvrie 1899 până la 31 Octomvrie 1905, 
al cărei cuprins va fi:

Istoria comerciului la Români, seu 
starea actuală a comerciului în România, 
seu studii asupra legislațiunii comerciale 
în Statul român, seu ori ce alte subiecte 
privitdre la comerciul român.

Terminul depunerii la cancelaria Aca
demiei, în 6 exemplare, a cărților propuse 
pentru concurs este până la 31 Octomvrie 
1905.

Notă. — Goncurenții sunt obligați 
a arăta tot-deauna în scris pentru care 
anume premiii presintă lucrările lor la 
concurs. — (Decis. 31 Martie 1892).

(Va urma.)

ULTIME SC1RI.
Viena, 6 August. Gonferența co

mună a referenților în cestiunea ta
rifului vamal s’a întrunit astăcjl 
din nou.

Roma, 6 August. Procesul in
tentat de DalmatinI contra contelui 
Goronini-Cromberg, în afacerea ins
titutului San-Girolamo se va judeca 
aici în c[iua de 13 August.

Carloviț, 6 August. Congresul 
bisericei serbesci va fi convocat în 
sesiune estra-ordinară în luna De
cemvrie.

Caselnaudary, 6 August. Mar- 
quisul Castelet a protestat contra 
inchiderei școlei călugărițelor și a 
rupt sigiliile aplicate pe porta mă- 
năstirei.

Paris 6 A ugust. Mare sensație 
prnduce aici faptul, că Rend Goblet, 
fost ministru-președinte și șef al par
tidului radical socialist, precum și 
Gabriel Monod, protestant, au luat 
posiție contra guvernului în cestiu
nea șcblelor congreganiste.

Diverse.
Invitație originală de nuntă. O 

tîneră și frumosă actriță, care jocă într’un 
teatru din Berlin, a trimes dilele trecute 
numeroșilor săi cunoscuțl următorea scri- 
sdre: Sunt încântată de a însciința pe 
amicii și cunoscuții mei că voii! juca un 
rol pe care nu l’am jucat încă. Comedia 
se întituleză „Căsătoria" și d-1 C. Hans 
îmi va da replica. De densul depinde decă 
producțiunea va fi o dramă seu un „vo
devil".

POSTA REDACȚIUNEI.
Stelian R. — Loco. „Ocuparea Berlinului1* na 

o putem publica, din fausa, că aceiași traducere 
o avem deja de mult timp la redacție din condeiul 
unui alt colaborator căruia pe motive de vechime 
trebue s6-I acordăm prioritatea.

Sosiți în Brașov.
Pe țiua de 5 August 1902.

H. Pomul verde: Figulic, Viena; Dr. 
Buzick, Koncza; Peres, Budapesta; Schor, Tușnad; 
Dumitrescu, Radulescu Buzei; Schabesche, Bucu
resci.

H. Europa: lakob, C. Sereda; Vucskics, 
Pesta; Botean, Devaj Petrovits, Kleinberger, Fis
cher, Rodocsoy, Viena; Hussar, Bușteni; Berceanu, 
Brăila. Arabol, Predeal; Car agi ale, Dr. Baron- 
cea, Bucuresci.

H. Orient: Steiner. Seghedin; Stumpfel, 
Rona, Timișora; Szeremley, Kâkaly, Bucuresci, 
Polizu, PJoescI; Petrov, librar, Berlad; Horescu, 
Galați; Brusaliu, Bucuresci; Mihăilescu, Berlad.

H. Bucuresci: Binder, T.-Ocna: Dr. Ro- 
maneanu; Rîmnicea Bușteni; Heim, Rusciuc; co
lonel WaQensteni, Călărași; Canadu, locot Ionescu 
Sinaia; Marcu, Georgescu, Posiu, Costea, Petrescu, 
Câmpulung; Radul, Bucuresci; Geiger, Niirnberg, 
Primavasi, baron de Magdebure-. Sibiiti; Nâgy 
Mezotur; Belâny, Pojon; Gross, Laube, Pesta 
Krauss, Viena.

H. Grand: Antonescu, Bucuresci.

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

DOCTORUL
ALEXANDRU de VAIDA-ÎOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese, „Blauer Schltissel".
iteecmeGOoeeeetHXi
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Dela „Tipografia A. Miireșianu“ 
«lin ££a*așovț 

se' pot procura următârele cârțl:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 — 49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a: ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
âr altul din timpul mai reoent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

Viața și operile lui Andrelu, Mu- 
reșianu,, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașitî. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
randii din Blașiii.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu“, apelul dat căt.ră ministerul de in
terne D. Perczd prin d 1’ Dr. Amos Frâncu 
în eăusa fondului pentru monumentul lui 
Iancu. Prețul este 1 coronă. In România 
2 lei plus 5 baul porto.

„Pintea VitezuP, tradițiunî. legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteqanul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se ouprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe | 
unde a umbat Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la 6ste“. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David Almășianu^, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, pre
santă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Iheriug tradumre de Teodor V. Pacă- 
țian. Prețul 2 cor. (-[- 10 b. port ■).

Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o- 100 ~ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone ... 98 —
Impr. ung. cu premii...................  204.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25 
Renta de argint austr........................101.90
Renta de hârtie austr........................101.75
Renta de aur austr.............................121.55
LosurI din 1860................................. 152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 687.50
NapoleondorI .......................................19.06
Mărci imperiale germane. . . . 117.—
London vista............................ 239.70
Paris vista .  ........................ 95.22'/2
Rente austr. 4°/n de corone . . 99.85
Note italiene.................................. 93 95

Cursul pieței Brașov.
Din 6 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 118.94
Argint român. 18.80 n ' 18.88
Napoleond’orl. •n 19.04 n 19.07
G-alb.enl n 11.20 71 10.30
Ruble RusescI n 2 54 71

—.—
Mărci germane n 117.25 J» —.—
Lire turcescl 21.40 71 21.5 i
Scris fonc. Albi na 5% 101,- 102.-

Cursul la bursa din Vîena.
Din 5 August n. 1902

Renta ung. da aur 4%................... 12! ,35
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 87.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 119.-

Pentru 
Vilegiatură în Brașov 

0 casă cu etaj 
fârte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Brașov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din doue 
locuințe frumose, parte parche
tate, fie care cu 5 odăi, 2 bucă- 
iării, 2 cămări, cdae de bae, piv- 
riță mare, șopron, spălătorie, gră
dină și o curte spațiosă, aptope 
de piafă, forte cautată, pentru, 
locuințe de vară, este te

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

Informații Strada Caterinci 
Nr 17 în etaj
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Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria;
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In atențiunea proprietarilor de pământ!
„EHberarea pămentuiui de greunament/

„întreprindere de Credit-Hipotecar<{
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri se pdtă ajunge la 
prumuturi ieftine și pe lângă condițiunile cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe pământuri ori și unde.

oca-
îm-
mai

Interesele cu amortisarea capitalului cu tot fac mai puțin 
la băncile mici, numai interesele simple.
Favorul cel mai deosebit și de neprețuit este, că CU Îîice- 

O tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se șterge de 
X pe pământul hipotecat, er’ ratele plătite în amortisarea capitalului 
y se restituesc numai decât îu bani gata.
O Cu modalitatea imprumuturilor acestora, proprietarul unui
T pământ ajunge la bani ieftini și este sigur că ori și când ar 
(J înceta din viață, pământul rămâne liber de greunament, iar’ 
X erecții mai capătă și bani gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pământuri, cari 
LJ au lipsă de bani să se folosescă de favorul acesta.

Pe pământuri cari sunt hipotecate la alte institute încă se 
dau împrumuturi plătindu-se din suma împrumutată datoria 

Lj veche la respectivul institut.
X La cereri de împrumuturi se recere copia cărților funduare
jl și foia eatastrală.
Lj Prospecte detailate cu informaținnile necesare se trimit
X Ia cerere, pe lungă trimiterea de mărci poștale in valorede neta 
w coronă pentru porto poștal.

Cererile sunt a-se adresa la :

„BntreprSwelereî «Se ©redst KKipotecar, JEHăberarea 
pămeaitwlwi de greunauient4.

A în Săbăm (N. Szeben) strada Bruckenthal 36.
(Al-2/i-IO)0
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Plecarea șl sosirea Imurilor de slat iu he. în Brașov.
Vafabâl dm I Masia st. n.

ABONAMENTE
Iu-Au

G a s ț t a T î a a s i h a n ie i “
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Abonamente la numerele cu data de Burned
Pentru Austro-Ungaria:
as . . . . 4

3?© Ha! . â ,,
?© trei Ha!. . 1 „

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’40 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m, p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7'48 miu. sera.
IV. Tr. ace. Ia orele 10’26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescT:
I. Trenul de persoue la ora 3'55 in. dim.

II. Tren accel. la orele 5’,5 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

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

Dela Brasov la Kezdi-Osorheiu:î »
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la ora 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

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

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

II. Trenul mixt la ora 3’44 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’14 m. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 9'42 m. sera.

Dela Brașov la Ciuc-Gyiraes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

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

(are tură legica linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5-7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiîî la o. 2’9 m. p. m..
IV. Trenul mixt la ora 9 7 miu sera.

Dela BucurescI Ia Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 miu. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— in. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’49 min. dim.

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

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

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

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

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

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

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

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

f

: Pentru România și străinătate;

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
------o mandate poștale, o-------

Domnii cari se vor abona din nou, sâ binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

AdminSstrațhinea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

prin

^7" Z
Prenumerațiumle la Gazeta Transilvaniei se» po’tfi face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați ae binevoiască a arăta în deosebi', când voioși 

ca espedarea se li-ee facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonesâ din nou s* bmevoiaaeă a scrie adresa 

ămurit și să arate și posta ultimă.
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Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


