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Wlassics și confesiunile.
ii.

Nu e nimeni așa de naiv a 
crede, că Wlassics și cei-ce îi vor. 
urma, se vor opri în pornirile lor 
nenorocite, ce au de scop dărîmarea 
autonomiei bisericilor și nimicirea 
instrucțiunii poporale a Românilor, 
Slavilor și Germanilor.

Nu pbte fi, cjicem, nimeni așa 
de naiv, când vede, că ministrul 
Wlassics în ordinul seu, ca în șco- 
lele de stat studiul religiunei se se 
predăe numai și numai în limba ma
ghiară, merge pănă a vătema și 
dreptul de liberă esercitare a reli- 
giunii.

Ce se va alege din libera eser
citare a religiunii, fără de dreptul 
de a propovădui acâstă religiune nu 
numai celor întrafi în sînul bisericii, 
ci și celor încă neîntrațl ? Și ore pote 
fi vorbă de libera învățare a reli
giunii, când ești oprit s’o predai în 
limba. în care se-o pricepă învăță
celul, și când te silesc s’o predai într’o 
limbă, în care nu te pricep?

Noi, creștinii, credem în duhul 
sfânt și credem, că a fost trimes 
peste apostoli, ca se-i pună în stare 
a învăța pe tote nemurii© în tote 
limbile. Ministrul Wlassics atacă cre
dința creștinâscă — a Jidovilor de 
sigur n’ar îndrăsni s’o atace—când 
opresce de a-se preda în școlele sta
tului religiunea în limba maternă a 
elevilor, adecă în limba, în care 
aceștia esclusiv pot se înțelegă ade
vărurile religiunii creștine.

După tote acestea ce vor face 
confesiunile ? Tăcea-vor tăcerea pes- 
celui, așteptând nouele lovituri, ce 
li-se pregătesc, său se vor ridica 
tote și vor protesta împreună energic 
în contra volniciilor ministrului și a 
stărilor, ce le fac cu putință?

Am crede, că atât elementul 
miren, cât și cel bisericesc din sînul 
națiunilor nemaghiare, își este dator 
sie-șî și marilor scopuri ce le urmă- 

resce, să aibă atâta resignațiune, ,ca, 
punendu-se din tbte părțile în înțe
legere, se facă un pas energic și 
pururea memorabil, ca se taie odată 
pentru tot deuna drumul unor astfel 
de volnicji și călcări de drept.

In ce privesce încălcarea libe
rului esercițiu al religiunii, prin îm- 
pedecarea învățării și lățirii ei, că
peteniile bisericilor nici că au lipsă 
de vr’o intervenire esteribră, ci e 
de ajuns puterea și autoritatea le
gală a fie-căruia, numai să aibă băr
băția de a-le întrebuința. Ei n’au de
cât se dea ordin catecheților, cari 
nu atârnă dela ministru, ca elevi
lor, cari se țin. de confesiunea lor, 
să le predâe religiunea în limba lor 
maternă, și acâsta numai în spiritul 
apostolilor și pe basa dreptului fie
cărei confesionî recepte din țeră. 
Decă nu-i va plăce ministrului acesta 
disposițiune, el va numi catecheți, 
consfințiți de el și de ai lui, sbu va 
dispune ca elevii din scblele statu
lui se mbrgă s’asculte religiunea ori 
în șcbla confesională, ori la preot 
acasă, ori la biserică.

De altmintrelea ideia de a îm
piedeca predarea religiunii în limba 
maternă nu ,‘e nouă, nici a minis
trului. Ea nu s’a ivit mai întâiu nici 
în provincia polonă a Prusiei, ci este 
Ia noi de origine vechiă. In tim
pul mai nou o lansară reformații 
din Maramureș, pare-ni-se acum vre-o 
15 avi, și o puseră în lucrare față 
de Români, cari atunci nu i-au atri
buit destulă însemnătate și pote s’au 
acomodat, ca de obiceid..

Ac}i după 15 ani etă, că o ri
dică din pulbere neastâmpăratul mi
nistru unguresc al școlelor, care a 
ajuns a dispune și cu preoții și pro
povăduitorii învățăturii dumnecjeesci, 
ca cu slugile sale. El se gereză deja 
ca un episcop peste episcop! și va 
merge și mai departe, decă biserica 
și obștea nu va pune tbte în miș
care, apărându și drepturile sale.

Politica esternă a Angliei. In șe
dința de la 6 August a camerei comunelor 
Gibson Bowles a făcut aspră critică politicei 
guvernului. Anglia, dise Bowles, trebuie 
să ăiba un guvern tare, fiindcă în Europa 
se manifestă tendința de a se face schim
bări, pe cari Anglia nu le doresce. Așa, 
Italia a părăsit „statul quo*. Ea va lua în 
curînd măsuri pentru ocuparea Tripolisului. 
Balfour a făcut ce e drept cunoscuta de
clarație, însă presa de pe continent sus
ține, că esistă o ligă a popdrelor romane, 
o alianță între Franța, Italia, Spania, la 
spate cu Rusia. Anglia n’are în Europa 
nici aliat nici amic. Secretarul de esterne 
Cranborne răspunde lui Bowles, care afir
mase că guvernul a creat adversari Angliei 
în Franța, Spania, Turcia, cum că acâstă 
afirmație nu este adevărată. Situația An
gliei din contră e sigură și are amici și 
aliați în tdte părțile lumei.

Remaniarea cabinetului engles. 
„Daily Telegraph11 anunță, că ministrul 
președinte Balfour își va remania cabine
tul încă înainte de închiderea sesiunei. 
După „D. T.“ Ritchie va fi cancelarul te- 
saurului, âr Auston Chamberlain ministru 
de comerciu.

întâlnirea împăratului german cu 
Țarul Rusiei.

In <jiua de 6 August în drele ante- 
meridiane a avut loc întelpirea împăratului 
'Wilhelm cu țarul Niculae în fața orașului 
Reval, pe mare,

Țarul a mers cu yachtul său înaintea 
împăratului, care a trecut apoi pe yachtul 
țarului și au întrat împreună în port între 
bubuiturile tunurilor. Aici s’a servit apoi 
un dejun, la care împăratul gepman a ri
dicat un toast în sănătatea ministrului de 
esterne Lamsdorff, er țarul a toastat pen
tru cancelarul german Billow. După amiadi 
s’au început manevrele flotilei rusesc! și 
în timpul ce suveranii asistau la aceste 
manevre, miniștri lor au conferit asupra 
diferitelor chestiuni.

Etă detailurile acestei întîlniri ■
Pe la ărele 8 și jumătate s’a semna

lat în Reval sosirea yachtului „Hohenzol- 

lern“, în suita căruia se aflau mai multe 
vase de răsboiu. Yachtul „Hohenzollern" 
arboră pavilionul imperial. Când de pe 
„Hohenzollern" se zări yachtul „Standard*, 
care avea arborat pavilionul rusesc, la 
ordinul împăratului ,tr.ei-<jeci de bubuituri 
de tun salutară yachtul rusesc. Vasele, 
cari erau în suita yachtului „Hohenzol
lern" au arborat pavilionul rusesc, er va
sele rusesc! arborară pavilionul german. 
La salutul din partea germană „Standard14 
a răspuns cu 33 bubuituri de tun. Pe 
yachtul rusesc s’a cântat imnul german, 
er pe cel german imnul rusesc. Țarul a 
invitat apoi pe împărat pe yachtul său. 
Cei doi suverani s’au îmbrățișat forte cor
dial. Apropiindu-se cei doi împărați de 
flotila din port, din nou s’au dat saluturi 
cu tunurile. Cele două yachturi au anco.- 
rat în mijlocul flotilei rusesc! compusă în 
total din 15 vase de răsboiil și 15 torpi- 
lore. împăratul Wilhelm purta uniforma 
de admirai rusesc cu cordonul ordinului 
Andrei, er țarul purta uniforma de admirai 
german cu ordinul Vulturului negru.

Țarul Niculae a presentat împăratu
lui Wilhelm pe comandații vaselor de răs
boiu, după £care apoi împăratul german 
s’a întors pe yachtul său, unde a primit 
visita țarului.

La dejunul de pe „Standard" împă
ratul Wilhelm a beut în sanătatea conte
lui Lamsdorff, er țarul Niculae în sănă
tatea contelui Bulow și a contelui Eulen
burg.

*
Diarul „Journal de St. Petersburg* 

scrie:
„împăratul german sosesce Mercur! 

în Reval, unde va asista la manevrele 
flotilei rusesc!. Visita aceta este o nouă 
dovadă a prieteniei, ce legă pe cele două 
dinastii spre binele popdrelor lor. Din punc
tul acesta de vedere poporul rusesc pri
vesce visita acâsta cu cea mai mare sa- 
tisfacțiune, cu atât mai vîrtos, cu cât 
înaltele virtuți ale împăratului german și 
stăruințele lui pentru conseryarea păcii 
universale supt la noi forte mult apre
ciate".

Diarul „Novoie Vremja* deduce din 
faptul presenței cancelarului Biilow, că

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Sclavii iubirei.
De linut IKamson.

Am scris eu, astăcji am scris, pentru- 
ca să-mi ușurez inima. Mi-am pierdut lo- 
oul din cafenea și dilele vesele.

Un domn tînăr, în haină gri venea 
sără de sără cu doi prietini și se aședau 
la una din mesele mele. Mulți domni ve- 
niau și fie-care găsia o vorbă bună pentru 
mine, el nu. Era înalt, svelt, avea un păr 
mole, negru și ochi albaștri, cu cari mă 
privia câte-odată, și miistața de-abia-i 
mijise.

Trebue că la început avea ceva cu 
mine. A venit o săptămână necontenit, mă 
obiemuisem cu |el și când nu veni într’o 
sără îi simți-i lipsa. 11 căutai prin totă ca
feneaua; în sfârșit îl aflai lângă o columnă 
mare în capătul celălalt; era cu o damă 
dela circ. Ea purta o haină galbenă și mă
nuși, cari îi ajungeau pănă la cote. Era tî- 

nără și avea ochi frumoși, căprii, —; ai 
mei erau albaștri.

Rămăsei câț-va lângă ei, 1 ascultând 
despre ce vorbesc; ea îi făcea reproșuri, 
era sătulă de .el și-i dicea s’o lase în pace. 
Eu mă gândiam în pine: Fecidră preacu
rată, de ce nu vine la mine?

In sera următdre veni eră la masa 
mea dimpreună cu cei doi prietini, mă fă
cui că nu-i bag în sâmă. Gând mă chemă, 
mă apropiai de masă dicend: „Eri n’ați 
venit".

— „Ce statură ml'ădidsă are chelne- 
rița ndstră", dise el camaradilor.

— „Bere?" întrebai eu.
— „Da," răspunse el. Repede adusei 

trei pahare.
Trecură câte-va dile.
îmi dete un bilet, dicendu-mi: Du-1 

colo !....
Luai biletul și înainte de-a-șl sfârși 

vorba, îl dusei la dama în galben. Mer
gând citii numele lui: Vladimirs F.

Când mă întorsei mă privi întrebător.
— „Da! L’am dus".

— „Și nu ți-a dat răspuns?"
— „Nu".
îmi dete o marcă și dise zimbind: 

„Și tăcerea spune ceva".
: A stat tdtă săra fixând pe dama 

aceea și pe acompaniatorii ei. La un-spre- 
dece se ridică și trecu la masa lor. Ea îl 
primi rece, cei doi domul intrară în vorbă 
cu el și se părea că-1 tachineză. Stătu aci 
câte-va minute și când se întdrse îi spu
sei, că într’un buzunar al pardesiului i-se 
turnase bere. Se întdrse brusc și privi un 
moment spre masa damei dela circ. Ii 
ștersei pardesiul, âr el îmi <jise: Iți mulțu
mesc, sclavo !“

Când îl îmbrăcă, îi ajutai, atingându-1 
pe furiș pe spate.

Se reașeză distrat. Unul dintre pre- 
tinii lui comandă bere, îi luai paharul vo
ind să iau și paharul lui F. El puse mâna 
pe a mea dicend: Nu! La atingerea asta 
îmi cădii brațul ca ars. El observă, și 
imediat își retrase mâna.

Sera, înaintea patului meu, de două 
ori cădui în genunchi, rugându-mă pentru 
el și-mi sărutai nebună de fericire mâna

dreptă pe care mi-o atinsese....................

Odată ’mi dete flori, flori multe. Le 
cumpărase când intrase în cafenea. Erau 
prdspete și roșii și-i cumpărase florăresei 
tote florile. Le risipi pe masă. Era singur 
de data asta. De câte-ori aveam vreme, 
steteam după o colonă, îl . fixam și-mi di- 
ceam: II chiamă Vladimirs F.

Trecuse aprope o dră. Se uita me
reu la ceas. II întrebai:

— „Așteptați pe cine-va?
El mă privi perdut și dise repede :
— „Nu, nu aștept pe nimeni. De ce 

mă întrebi?
— „Mi-s’a părut c’așteptațî pe ci

ne-va.
— „Vino ’ncoa", îmi (fise. „Acestea 

sunt pentru d:ta“.
Și îmi dete florile.
Ii mulțumii încurcată, mai mult șiop- 

tind. Mă cuprinse o bucurie caldă ca sân
gele. Mă oprii fără resuflare înaintea bu
fetului, de unde trebuia să iau ceva,

— „Ce poftesc! ?“ întrebă casierița. 
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Ia acestă întâlnire se vor trata chestiuni 
politice forte importante. Este în deobște 
cunoscută stăruința Rusiei de a păstra în 
alianță cu Franța, pacea europeană. Acestă 
țintă măreță o urmăresc și celelalte țări, 
între cari mai ales Germania, al cărui dom
nitor a declarat de repețite-ori, că înmul
țirea armatei nu este, decât un mijloc pen
tru asigurarea păcii. Diarul rusesc rele- 
veză apoi divergențele celor două state 
în privința economică și își esprimă do
rința, că acele divergențe se vor înlătura. 
Diarul termină așa: „împăratul Wilhelm 
prin calitățile și talentele sale și-a dobîn- 
dit deja de mult simpatia națiunei ru- 
sesci. Legăturile de înrudire, ce esistă 
între cele două dinastii, contribue și mai 
mult la întărirea bunelor relațiunî".

Tot în acest sens scriu și diarele: 
„Brsevija Vjedomostiu, „NovostP și „SvjeP.

Sosirea regelui Eduard în 
Londra.

Alaltă-erî, 6 Aug. n. a fost mare 
mișcare în Londra. Totă lumea aștepta 
sosirea regelui Eduard, care în cele din 
urmă se recrea după greaua suferință în- 
tr’atât. ca să pdtă întreprinde acesta călă
toria. Pe timp de ploie yachtul regal aduse 
pe monarch la Portsmouth unde debarcă 
regele Eduard între salvele tunurilor de 
pe vasele de răsboiă frumos împodobite, 
mergând pe jos, însoțit de amiralul Bot
ham și de generalii presenți pănă la tren, 
care îl duse la Londra. Pe la 5’/2 trenul 
regal întră în gara din Londra.

Lumea s’aștepta se vadă pe Rege 
că vine încet și precaut ca un reconva- 
lescent, când colo etă-1 înaintând cu pas 
sigur și elastic pe peron, înfățișare robustă 
cu fața arsă de sdre, ținând bastonul în 
mână, fără însă a-se răzima pe el. C’un 
surîs vesel, regele se adresă la toți cei 
din prejurul seu, întindându-le mâna. Se 
dice, eă înfățișarea regelui a întrecut și 
cele mai optimiste descrieri a stării să
nătății sale. El pare mai tânăr, mai pu
ternic și mai viu, decât cum a fost înainte 
de îmbolnăvire.

Dela gară pănă la palat Regele a 
mers în triumf. Imensa mulțime îl aclama 
entusiastic. La stânga lui se afla în tră
sura curții Regina, er în față princesa 
Victoria. Trăsura înainta la pas.

Uralele poporațiunei nu mai aveau 
sfârșit. Domnesce mare veselie în capi
tală, căci acum sunt toți convinși, că în
coronarea se va pute face peste câte
va dile.

Visita împăratului Wilhelm in 
Posen. Diarele berlinese anunță că pro
grama visitei împăratului Wilhelm la Po
sen a fost modificată din causa ostilității 
populației polonese. Recepția de cătră au
toritățile civile a fost contramandată. Vi
sita va ave un caracter esclusiv militar.

— „Da, der ce credî? disei. Și nici 
eu nu sciam ce se cred.

— „Ce cred? Ești nebună?"
— „Gâci dela cine sunt florile?
Talul trecu pe lângă mine. „O să 

uiți berea pentru domnul cu piciorul de 
lemn".

— „Vladimirs mi-Ie-a dat", și mă 
grăbii să duc berea.

F. încă nu plecase. Când vădui că 
vrea să plece îi mulțumii înc’odată. S’a 
uitat la mine și mi-a dis:

— „Le cumpărasem pentru alta".
Da. Pote că Ie-a cumpărat pentru 

alta, der le-am primit eu, eu le-am primit, 
eu, nu aceea pentru care erau destinate. 
Ar fi trebuit să-i mulțumesc și pentru asta. 
Nopte bună, Vladimirs!...

In dimineța următdre ploua.
— „Să îmbrac haina cea negră seu 

cea verde?" mă gândiam, — „Cea verde, 
că e mai nouă. Eram fdrte veselă".

Când ajunsei la stație vădui o damă 
în ploie, așteptând tramvaiul. N’avea um
brelă. O poftii sub umbrela mea. Mă re- 

Ferestrele în trecerea cortegiului vor tre
bui să rămână închise. E interdis cetățe
nilor să ăsă la balcdne. împăratul va în
tră astfel în Posen ca într’un oraș cuce
rit spre a-i arăta că el e stăpânul. Forțele 
militare concentrate la Posen și împreju
rimi vor atinge cifra de 90.000 omeni, er 
poliția va fi întărită prin ageriți din ora
șele vecine.

Aplicarea legii meseriilor in Ro
mânia. O delegație de meseriași s’a 
presentat la d-1 ministru președinte Sturdza 
spre a-i cere aplicațiuni asupra aplică- 
rei legii meseriilor. După cum află „Cro
nica" d-1 prim-ministru a răspuns, că 
legea va fi aplicată. Consiliul de miniștri 
va trebui să discute unele disposițiunî din 
regulament, cari trebuesc alcătuite așa, ca 
să nu jicnescă străinătatea; meseriașii să 
fie liniștiți și să caute a îndrepta prin'pur- 
tarea lor în viitor greșelele făcute în trecut.

SOIRILE D1LE1.
— 26 Iulie.

Educația militară a principelui 
Carol. Cetim într’un diar din Bucuresci: 
In vederea faptului, că A. S. R. Princi
pele Cerol va urma, de la tomnă, cursu
rile șcdlei militare din Iași, directorul re
ședințelor regale, d-1 V. Al. Steriade, va 
pleca în curând, in capitala Moldovei, 
spre a lua disposițiunî pentru instalarea 
palatului Roznovanu. După-cum ni-se asi
gură, s’a studiat deja formarea unei mici 
curți, precum și repararea atenanțelor și 
a grajdurilor, pentru caii și trăsurile ne
cesare micului principe. Odată acestea 
stabilite, se va forma un program cu di
rectorul școlei militare. Principele va urma 
tote cursurile, primind, sub îngrijirea unor 
perceptori speciali, complimentul pentru 
desăvîrșirea educației și instrucției unui 
copil al României. La tămnă, — deCă ni
mic nu se va fi întâmplat, care să con
trarieze aceste disposiții. — Principele C^- 
rol va fi dspele lașului.

Primiri la teologie. Cetim în „T. 
R.“ de la 2b Iulie v.: Consistoriul archi- 
diecesan în ședința de eri a primit pen
tru secțiunea teologică a seminariului ar- 
chidiecesan pe următorii candidați: Albii 
Vasilie, Andreii! Octavian, Armean Petru, 
Avram loan, Căldarea loan, Cerbicean 
Nicolae, Constantin Nicolae, Constanti- 
nescu Romul, Curea Laurențiu, Debu Va- 
sile, Dumitrescu Romul, Indreiu Ioan, Latiș 
Alecsiu, Lula Adam, Mânu Zaharie, Moriiș- 
ca Pompeiă, Necșa Vasilie, Puican Petru, 
Spă tariu Vasilie, Stîrc Nicolae, — toți cu 
esamen de maturitate; Radu Alecsandru, 
Chicomban Nicolae, Dan Ștefan, Ganea 
Ioan, Garoiu Georgia, Grecean loan, Plo- 
togea Ilariu, Popa loan, Străulea Demetriu, 
Vișoiu Ignaț, toți cu 8 clase gimnasiale, 
și Herman Alexandru cu 7 clase gim
nasiale.

fusă mulțămindu-mî. Atunci închisei și eu 
umbrela așteptând. Astfel n’are s’o plouă 
numai pe ea, îmi disei.

Sera veni Vladimirs în cafenea.
— „Iți mulțumesc pentru flori14, îi

disei mândră. . ,L' .
— „Ce fel de flori?" mă întrebă. „A, 

da; nu-mi mai vorbi de ele".
— „Voiam să-ți mulțumesc/
El dete din umeri dicându-mi:
— „Pe D-ta nu te iubesc, sclavo !“
El nu măiubia, nu! nici nu sperasem 

și etă de ce n’am fost surprinsă. Dar îl 
vedeam în fie-care seră ședea la masa 
mea, îi aduceam bere. La revedere Vla
dimirs !*

Sera următore veni forte târdiu. Mă 
întrebă:

— „Ai bani mulți sclavo ?“
— „Nu, îmi pare rău, sunt o fată 

săracă.
Privindu-mă îmi dise zîmbind.
— „Nu mă înțelegi: Am nevoie de 

ceva parale pănă mâine11.
— „Am ceva acasă", răspunsei. „Am

Incendiu la Iași. Un groznic incen
diu s’a declarat în noptea de 5 spre 6 
August pe la orele 12 la spitalul militar 
din Iași. Focul a luat nascere în podul 
clădirei. Flăcările au distrus pavilionul 
întâiu, format dintr’o mare clădire pre
cum și laboratorul de chimie. Bolnavii 
sunt adăpostiți în corturi în curtea spita
lului. A fost arestat sergentul Diaconu și 
caporalul Cernat, bănuindu-se, că asupra 
lor cade responsabilitatea incendiului. E 
probabil însă, că focul a provenit de la 
arderea funinginei în hornuri. La orele 6 
și jum. dimineța incendiul a fost complect 
localisat.

Concert în Bocșa-niontană. Reu
niunea română de cântări și musică „Ar
monia11 din Bocșa-montană va da în 10 
August un concert în sala hotelului „Cer
bul de aur" cu concursul demnei Irina 
Vladaia, a d-lui Fessler Geza și a artis
tului dramatic Goldemberg, numit și Gr. 
Savu. Venitul net e destinat pentru reu
niunea de cântări Armonia.

Petrecere de vară în Șinca-veche. 
La 10 August tinerimea școlară din Șinca- 
veche va da o petrecere de vară, al că
rei venit net e destinat pentru fondul bi- 
sericei gr. cat. de acolo. Sera va fi pro- 
ducțiune declamatorică teatrală. Se vor 
declama: „Rugămintea din urmă" de Coș- 
buc și „Jidanii și hoții" de T. Speranță. 
Apoi se va da comedia: „Trei doctori" 
localisată de Virginia Vlaicu cu personele : 
loan Moldovanu, Lucreția Pop, Lucreția 
Popa, Traian Pop, Emilianu Aldea, Gh. 
Moldovanu, Caraton Munteanu, și Victoria 
Strigoiu.

Ciuma. „Evenimentul11 din Iași scrie, 
că din isvor oficial pdte afirma, că la 
Odesa se află adi opt cașuri de ciumă. 
Rușii iau măsurile cele mai drastice. Cei 
isolați nu mai vin în contact cu omenii. 
Unii chiar spun, că dispar în mod curios. 
Cadavrele sunt îngropate cu măsuri ex
treme de precauțiune, în afară de oraș și 
în var.

Panamaua din M. Teresiopol. In 
registrele comunale din M. Teresiopol 
(Szabadka) s’au descoperit dilele acestea 
neorîndueli uriașe, falsificări, plastografii. 
O serie întregă de ani s’a urmat acestă 
gospodărie criminală, defraudându-se sume 
enorme, după-cum se dă cu socotela 
aprdpe două milione.

Greva muncitorilor din Brăila. 
Prefectul de Brăila, d-1 Gabrielescu, a co
municat ministerului de interne Mercur! 
dimineța, următdrele sciri privitdre la 
greva muncitorilor din port: „Muncitorii 
cari voiau să muncescă și se temeau de 
amenințările și împiedecarea greviștilor, 
fiind protejați de forța publică, au înce
put lucrul adi-dimineță. Chiar și o mare 
parte din greviști au eșit la lucru. Greva 
e terminată în parte și se crede, că pănă 

multe parale, am o sută trei-deci de mărci 
strînse".

— „Acasă? Nu aici?"
— „Așteptă-mă un sfert de oră și 

după ce vom închide, se vii cu mine.11
— „Aștepta un sfert de oră și veni 

cu mine.
— „Mi-ar trebui o sută de mărci", 

îmi dise. Tot timpul cât merserăm se ținu 
lângă mine, alăturea.

— „Am numai o cameră mică, îi 
spusei, când ajunserăm la pdrtă".

„Eu nu viu sus. Aștept aici".
— Așteptă.
Mă înapoiai și după-ce ’și număra 

banii îmi dise:
— „Aicea e mai mult decât o sută 

de mărci. Uite îți dau <jece mărci bacșiș."
— „Da, da, ascultă, voi să-ți dau 

dece mărci bacșiș".
Îmi dete 10 mărci, îmi dori nopte 

bună și plecă. In colțul strădii îl vădui că 
se opri și dădu bătrânei cerșitore schilo
de o marcă.

(Va urma.) 

sera se va termina cu totul. Liniștea e 
desăvârșită.

Sohrania bulgară a adoptat proiec
tul de buget al ministerului de răsboiă și 
a aprobat un credit de 750.000 lei pentru 
serbările de comemorare de la pasul Șipca 
și pentru manevre.

Conferența învățătorilor săsesc! 
ardeleni. In Mediaș se va întruni în 11 
și 13 Aug. a. c. a 9-a conferență a învă
țătorilor săsesci ardeleni (siebenburgisch 
săchischer Lehiertag). Se prevede, că con
ferența va dura două dile întregi. Sunt 
anunțate mai multe disertațiuni impor
tante ce se vor ține cu acestă ocasiune.

Un conte — 1» esamen. „Arb. Ztg." 
din Praga istorisesce un cas, care s’a pe
trecut Joi în 24 Iulie la universitatea din 
Praga și a produs sensația neplăcută în
tre studenții universitari. înaintea juriului 
examinator pentru primul esamen de stat 
juridic era între alțl candidați și. contele 
Thun de Hohenstein. Din răspunsurile 
contelui se vedea, că nu prea e stăpân pe 
materie.

In fine comisiunea se retrase pentru 
opinare. Desbaterea a durat peste o jumă
tate de oră. Nu se scie ce s’a vorbit acolo. 
Când însă comisiunea reapăru în sală, 
membrii ei erau forte iritați. Primul dintre 
candidați a cădut la esamen, al doilea a 
trecut, er cătră tînerul conte președintele 
dise: „D-le conte, poftim a mai lua 
odată loc; juriul examinator încă nu și-a 
putut forma convingerea despre cunoscin- 
țele d-vdstre, de aceea vi-se cere să re
petați esamenul din dreptul canonic 1"

Așa-der, pe când unui candidat, ple- 
beic, conform regulamentului, numai după 
o jumătate de an său după un an întreg 
îi este permis a-și repeta esamenul, der 
din tote obiectele, un conte are preferința 
de a-o face imediat, și încă numai dintr’un 
obiect, și — de a reuși la esamen.

întrebările la esamenul acesta de co- 
rigență au fost așa puse, încât ori-ce om 
cu puțină cultură fără a avă cunoscință 
de drept, ar fi putut răspunde la ele. In
cidentul acesta arată de ce funcționarii 
aristocrați au cunoscințe juridice atât de 
defectudse1

l)e la băi. In lista Nr. 6 a ospeților 
de la băile Eldpatak vedem următdrele 
nume românesc!: Iosif Negreanu, funcțio
nar, Bucuresci; Alexandru Macaveifi, pro
prietar, Nicolae David, director de mine, 
Maria MacaveiQ, Bucuresci; Andreiu Bidu, 
comerciant, loan Pricii, profesor, Brașov; 
Ieronim Illiru, comerciant, Ploiesci; Gh. 
Anastasiu, învățător, Bușteni; A. Marin, 
Predeal.

Scene kinematogiafice în fie-care 
seră la „Casa de tir“.

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

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite ; 
anarate pentru fotografii la moment, precum și 
idte articole'e necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferan'nl curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr 9. Manufactură fotografică fondată ia 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposite în Brașov la F. Jeke- 
lius, F Kelemen, Victor Both Farmaciști. Teutsch 
și 'fartler, D. Eremias nepoții.

Neamul si țările de Hohenzollern.> ♦

D-1 maior Constantin Negreanu, șeful 
geniului din Constanța, trecând (Jilele 
acestea pe la Brașov ne-a oferit un esem- 
plar din importanta sa lucrare „Maiestatea 
Sa Regele Carol I.—Neamul și țările de 
Hohenzollern" un volum de 260 pagini 
cu ilustrații și hărți. Volumul I, apărut în 
Focșani la tipografia „Modernă" M. T. 
Dumitrescu 1900.

Asupra acestei lucrări cetim în dia
rul ^L'Independence Roumaine* de la 30 
Aprilie a. c. o elogidsă recensiune. Repro
ducem aici și noi un pasagiu din numita 
lucrare:

Neamul strălucit de Hohenzollern, 
după o tradiție, s’ar coborî din vechea 
familie patriciană de Colonna; familie 
ilustră din Roma, care pretinde că are
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lei, și nepăsător de săuătătea și chiar de 
vieța sa, dorind aprdpe un desnodăment 
fatal, care se probeze esactitatea tesei 
sale. Etă scrisorea:

Domnule director al diarului „Temps“. 
„Pentrua evita inexactitățile și inter- 

pretațiile eronate, Vă rog se binevoiți a pu- 
alica, sub semnătură mea, următorele in- 
dicațiuni relative la esperiențele mele, cari 
au întrat eri într’o fașă decisivă. Vă 
og înainte de t<5te să-mi permiteți a fixa 
aptele:

„Marți, în 17 Iunie, mi-am aplicat la 
suprafața pielei brațului, pe care de dina
inte am denudat’o printr’un visicatoriu, și 
am ras;
terie
::u lăsată la loc timp de două ore.

„De la 10—15 Iulie, nu mai aveam 
nici o îndoială: pe suprafața infectată se 
desvoltaseră producțiuni corăspuncjlătore, 
cel puțin în spiritul meu, acelor formațiuni 
tuberculose pe cari dermatologiștii le nu
mesc: Tuber culum verrucosum cutis.

„Acest diagnostic clinic fu conside
rat ca admisibil de cătră doctorul Jac- 
quet, dermatalogist al spitalelor din Paris, 
bine înțeles sub reserva verificațiunilor 
sciențifice, cari sunt suficiente în aseme
nea cas. Fotografia acestor neoformațiuni 
a fost făcută la 30 Iulie în spitalul S. 
ijouis de cătră doctorul Gaston.

„Eri, 31 Iulie, la institutul Pasteur, 
o parte din aceste umflături presupuse tu- 
berculose, a fost tăiată de cătră profeso
rul Truffier în presența doctorilor Roux 
și Jacques. O parte a segmentului pielei 
luate, va fi sdrobită în coji; cealaltă fu 
inoculată imediat în epuri, cari vor fi in
fectați, în cas, decă sdrențele de piele 
vor conține baccilî tuberculoși.

„La dorința mea, cea mai mare parte 
din neoformațiunile mele fură lăsate la loc, 
pentru-ca se se potă urmări pe brațul 
meu sorta lor ulterioră, adecă, decă se vor 
desvolta, decă se vor ulcera, seu, din con
tră, vor întră în regresiune.

Cu totă certitudinea personală, 
care mă aflam, încă de la 
prima experiență a reușit și a infirmat 
complet conclusiunile lui Koch, va se dică 
a dat nn resultat positiv și că eu eram 
deja infectat, am făcut, la 15 Iulie, espe- 
riența următore, care evolueză și va con
tinua a evolua paralel cu prima.

„Am fixat sub pielea brațului meu, 
incisat și jupoiat de mai ’nainte un frag
ment de grosimea unui grăunte de ma
zăre și în greutatea de 
dintr'un tubercul bovin, care 
acolo indefinit.

„Risicul la care credeam, că mă su
pun prin acestă esperiență se pote măsura 
prin următorul fapt: epurii inoculați, ca și 
mine, în felul dintâi, n’au fost infectați, 
pe când eu sunt infectat, seu cel puțin 
para ca sigur, că sunt infectat. S’ar pute 
deci conclude din acestă experiență, că 
sensibilitatea omului celui mai resistent 
pentru--tuberculosa-Rovină, este așa de 
mare ca aceea a ori cărui animal. încă și 
mai mult. Epurii inoculați, cum am fost 
și eu a doua oră, mor fatalminte de tu- 
berculosă generalisată, într’un restimp de 
10—12 săptămâni.

„Am practicat deci acăstă a doua ino-: 
culație, care după cum cred eu, îmi dădea 
fcîrte seridse șanse de mdrte, cu convic
țiunea personală, aprope echivalentă cu 
certitudinea, că purtam deja în mine de
monstrarea completă a erorei d-lui Kfich. 
Am credut în necesitatea de a înfrunta 
acestă primejdiă, cu scop de a furnisa o 
demonstrare eclatantă și fără replică, chiar 
cu pericolul vieții mele afirmațiunilor teo
riei lui Koch.

„Doctorul Jacquet a binevoit a se 
însărcina cu examinarea completă a ches- 
tiunei din punct de vedere dermatologic; 
doctorul Roux și institutul Pasteur cu 
examinarea bacteorologică, în fine prof. Tuf- 
fier va întrebuința tote măsurile chirurgi
cale, de cari va fi nevoie în viitor prin acestă 
dublă esperiență, și mai ales pentru a 
doua, care în momentul actual pare cu 
multă verosimilitate, că trebue să sfîrșescă 
prin a-mî infecta ganglionele de la închie-

acest nume de la aceea că, unul din 
membrii săi, ar fi adus de la Ierusalim, o 
bucată din colăna (columna seu crucea) 
pe care a fost restignit, Domnul nostru 
Isus Ghristos. Acâstă familiă nobilă, a ju
cat un rol mare în evul mediu, în timpul 
turburărilor din Roma. Ea dete mai mulțî 
papi ca: Marcelinus IV la 295, Sixtus III 
la 432, Stefan IV la 816 și Adrian III la 
-884; a mai dat și multi bărbați însemnați 
în politică. în armată și în literatură. Pa
latul și galeria de tablouri ale familiei de 
Colonna, se găsesc în Roma, situate la pi- 
ciărele muntelui Quirinal; ele fură înce
pute de papa Martin V în 1417 și au fost 
terminate și înfrumsețate, mai în urmă, 
de diferiți cardinali și prinți, descedenți 
din acăstă familie nobilă.

Mai este și o altă tradiție, care spune 
că Hohenzollernii ar fi de origină italiană 
și ar descinde din vechea familie lom- 
bardă, de Collalto. Istoria ne spune, că 
cel mai vechili străbun, al acestei familii 
este Ramboldo I, care trăi pe la începutul 
secolului X (anul 930) în Curte Lovadino, 
aprăpe de Trevisa și despre care se dice, 
că s’ar trage dintr’un conte lombard de 
Friul, contimporan cu Dagobert I, regele 
Franciei (secolul VII). încă de pe la anul 
1174, acestă familie purta titlul ;de Conte 
de Trevisa și pe la 1304 de Marchis de 
Ancona; er pe la anul 1306 căpătase 
rangul de Patrician de Veneția.

Ramboldo VIII, fh cel dintâi, care 
purtă titlul de Conte de Callalto, de la 
proprietatea cu acest nume, pe care o 
avu în stăpânire, cu începere de la anul 
1372. Se spune că Ramboldo a fost unul 
din omenii cei mai influenți, din epoca sa. 
Castelul Collalto *), fu zidit pe vârful unei 
coline de munți, la polele căreia murmură 
încetișor apele lui Soligo, rîu mic în Italia 
de nord, și care isvorând dintr'un lac de 
lângă satul Lago, curge pe lângă piciorele 
munților Vicenti (1764 m) și Col del Moi 
1361m), udă satul Foltina, trece pe la 
Pieve, locul natal al lui Tiziano, și se 
varsă în stânga fluviului Piava, în fața 
satului Nervesa.

Unii însă cred, mai probabilă pă
rerea, că augustul neam Hohenzollern ar 
fi în legătură cu seminția suabiană a Bur- 
chardilor și că arborele său genealogic 
și ar întinde rădăcinile pănă la Carol cel 
mare (germ. Karl mann om forte, lat. Ca
rolus magnus fr. Charlemagne,) împărat 
al Occidentului și rege al Francilor, năs
cut în Aix-la-Chapelle la 2 Aprilie 742 și 
mort în acelaș oraș la 28 Ianuarie 814. 
Imperiul seu se întindea de la oceanu 
Atlantic pănă la Oder și Thisa și de la 
Mediterana și Ebru (fluviu în Spania) pănă 
la marea la Manche, la marea Nordului și 
fluviul Eyda.**) In timp de 8 secole sis
temul feudal și religios stabilit de Caro 
cel mare a guvernat Europa întregă și a 
servit de transiție între societatea romană 
și aceea care s’a ridicat după 1789.

După acestă a treia tradițiune ce 
mai vechiu străbun, al acestei spițe, este 
Contele Thassilo de Suabia, care trăi pe 
la anul 800, și despre care se spune că 
ar fi zidit și castelul genealogic (de Ho
henzollern.) Se crede, că deja în secolu 
IX, acestă familie avea rangul de duce 
și că în secolul X ar fi dat doi duci la 
tronul Suabiei.

Ori-care din aceste trei tradițiuni ar 
fi cea adevărată tot, se pote vede lămurit 
că neamul glorios de Hohenzollern are 
-obîrșia sa forte depărtată în istoria lumei 
și că descinde din familii puternice și no
bile cu mare însemnătate pe acele vremi 
și astfel se pdte afirma cu siguranță, că 
este cea mai veche și mai nobilă casă 
domnităre din Europa.

n

Esperiențele doctorului Garnault.
Doctorul Garnault din Paris susținea 

că tuberculosa bovină este contagiăsă pen
tru organisațiunea omenescă. Doctorii 
Koch era de altă părere. Este ușor de 
a vede, cât este de importantă cestiunea: 
E vorba adecă de a-se sci, decă laptele 
vacilor tuberculose constitue vr’un perico 
ori nu ?

Doctorul Garnault hotărîndu-se a insti
tui o esperiență concludentă, puse să- i-se 
inoculeze lui însu-șî ,virus“-ul. O scrisdre, 
pe care o adresăză diarului „Temps" este 
■estraordinară. Vedem aici pe savantul doc
tor urmărind cu curiositate progresele bo-

Callalto și Hohenzollern au aceeași însem- 
mare: Collalto ital. Colline seu Colle colină, alto 
■nalt, veri' Hohenzollern germ, vechiu Hoh-nalt, 
vârf, zollern colină.

•**) JEgidora seu Egidora isvoresce din 
Schleswig și se varsă ;în marea Nordului, comuni- 
.când printr’un canal, cu pontul Kiel și cu marea 
Baltică.

turi, decă nu chiar a produce o infecțiune 
generală a organismului meu.

„Se vor pute aduce la fie-care din 
esperiențele, ce le-am făcut seu le voiu 
face critici mai mult seu mai puțin scien- 
țifice, dăr eu am certitudinea falsității 
afirmațiunilor lui Koch și sunt decis a 
urma dovedirea acestei falsități pănă în 
sfîrșit, adecă pănă ce voiu fi obținut un 
resultat atât de convingător încât or-ce 
om de sciință va trebui să se închine.

Dr. Paul Garnault.

i’o, o cataplasmă făcută din ma- 
tuberculosă bovină măcinată, care

în
10 Iulie, că

10 centigrame 
va rămâne

Academia Română.
Concursuri pentru premii.

t»oe.
Urmare.

XVII. Premiul Neuschotz, de 2.000 
se va decerne în sesiunea generalălei, se va decerne în sesiunea generală 

din.apul, 1905 celei mai bune lucrări scrise 
în limba română asupra următorului subiect: 

„Istoria vămilor în România de la 
început-și-până în dilele ndstre“. — (Decis. 
4 Aprilie 1900).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie
1904.

XVIII. Premiul Princesa Alina Știrbei 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1906 pentru cea mai bună scriere 
în limba română despre:

Istoria României de la fondarea Daciei 
până la finele secolului XIX pentru usul 
și întărirea simțimintelor patriotice ale 
tuturor cetățenilor.

„In acestă istorie trebue să reesă firul 
conducător al desvoltării statului român, 
greutățile ce poporul a avut de învins, 
suferințele ce a îndurat, efectele înfrico
șate ale dominațiunilor străine, luptele ce 
el a purtat pentru a susține naționalitatea 
sa neatinsă, redeșteptarea nemului româ
nesc devenită prin luptele eroice interne 
și externe susținute mai ales de la înce
putul secolului, — încununată prin inde
pendența redobîndită și regatul înălțat de 
virtutea românescă însăși, — asigurată 
pentru vecie, precum va da Dumnedeu, 
prin succesele și progresele ce poporul va 
deșăvîrși neîncetat. “ (Din Actul de dona- 
țiu ne).

Premiul este de 8.500 lei, în care 
;sumă se cuprind premiul autorului și chel
tuielile de tipărirea scrierii (de minimum 
30 cole de tipar garmond) în 1.000 exem
plare, din cari 800 ale autorului și 200 
ale Academiei.

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie
1905.

XIX. Premiul Alexandru Ioan Cuza, 
de 6.000 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anul 1906 celei mai bune 
lucrări scrise în limba română asupra ur
mătorului subiect:

„Cari sunt regiunile țării cari ar pute 
fi irigate, avendu-se în vedere rentabili
tatea capitalului întrebuințat, și care ar fi 
sistemul de irigațiune pentru fie-care re
giune? Să se facă pe aceste base un stu
diu amănunțit pentru o regiune de o su
prafață de 5.000—10.000 hectare. — (Decis. 
23 Martie 1901).“

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1905.

XX. Premiul Statutului Eliade-Rădu- 
lescu, de 5.000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anul 1906 celei mai 
bune lucrări scrise în limba română asu
pra următorului subiect:

„Istoria literaturii române de la Can- 
temir până la 1800“. — (Decis. 23 Martie 
1901).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1905.

XXI. Premiul Adamachi, de 5.000 
lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1906 celei mai bune lucrări scrise 
în limba română asupra următorului subiect:

Fauna ichtiologică a României. — 
(Decis. 23 Martie 1901).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1905.

XXII. Premiul Anastasie Fetu, de 
3.000 lei, se va decerne în sesiunea gene
rală din anul 1906 celei mai bune lucrări 
scrise în limba română asupra următoru
lui subiect:

„Charta agronomică a României." — 
(Decis. 23 Martie 1901).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1905.

XXIII. Premiul G. San-Marin, în 
sumă de 2.000 lei, dimpreună cu procen
tele acestui fond până la acordarea pre
miului (decis. 6 Martie 1895), se va de
cerne în sesiunea generală din anul 1906 
celei mai bune lucrări scrise în limba ro
mână asupra următorului subiect.

Studiu asupra monopolurilor în Ro
mânia. — (Decis. 5 Martie 1901).

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie
1905.

XXIV. Premiul Statutului Lazăr, de 
5.000 lei, se va decerne în sesiunea gene
rală din anul 1907 celei mai bune lucrări 
scrise în limba română asupra următorului 
subiect:

„Cercetări originale asupra pelagrei 
în vederea etiologiei și combaterii bălei. 
— (Decis. 26 Martie 1902).

Terminul presentării manuscriptelor, 
la concurs este până la 1 Septemvrie
1906.

(Va urma.)

ULTIME SC1RI.
Londra, 8 August. Generalii 

Botha, Dewett și Delarey, înainte de 
a pleca din Capstadt, au lansat o 
proclamație de adio cătră familiile 
din Transvaal și Oranje, în care le 
aduc la cunoscință, că plecă în Eu
ropa, se facă colecte pentru văduvele 
și orfanii celor cădeți în răsboiă, pre
cum și pentru cei răniți. Pe cei re- 
rnașî acasă îi îmbarbătăză, se nu des- 
pereze, ci să aibă încredere în D-deu 
și să se răge necontenit.

Madrid, 8 August. Se comenteză 
viu svonul răspândit aici despre apro
piata dimisie a ministrului-președinte 
Sagasta.

Paris, 8 August. După datele 
statistice publicate astădi, esecutarea 
decretelor relative la închiderea șed- 
lelor congreganiste, numai în trei 
departamente (Nort, Morhiban, Fi- 
nistere) nu s’a făcut încă. In Cham
bery, comisarul poliției a trebuit să 
spargă porta. Marchisul Beauregard 
a protestat și a rupt sigilele-

Paris, 8 August. Iules Lemaitre 
publică un apel în ^Echo de Paris"1 
în care îndămnă pe membri ligei 
patriotice la luptă pentru redeschi
derea școlilor.

POSTA REDACȚIUNEL
Catul — Clemenței 27 — Ai ghicit. Sa

lutare !

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 7 August 1902.

H. Pomul verde: Gottermeyer, Sâr, 
Budapesta; Parisianu, căpitan, Tg.-Jîu, Miloșescu, 
Tg.-Jiu; Sopran, Giurgiu. .Fleischmann, Bucurescl.

H. Europa: Eliescu, Bușteni; Diniracbe, 
Măgurele; Dimian, Boroczky; Deak, Gydr; Hofer. 
Mezohegyes, Friedmann, Oradea, Dr. Lemenyi, 
Sibiiâ, Trnța, Arad, Zeller, Sittenberg, Iakabffy, 
Pesta; Moskovits, Goldner, Bohringer, Viena.

H. Orient: 
deal; Mack. Azuga; 
rescl; Pană, Brăila.

H. Grand: 
Bucurescl.

Scripca, Câmpina, Gross, Pre- 
D-na Platon, Strobel, Bucn-

Nanescu, R. Sărat, Weinreb.

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

Stabiliment de hydrotherapie

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

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

Cu prospecte și 
late stă la disposiție 
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovicl, 

medic consiliar
Viena XV Mariahilfer- 

strasse Nr. 136.

informațiuni detai- 
direcțiunea stabili-

Dr. Marius Sturza. 
medic dirigent în Wăllisch- 

hof p. u. Maria-Enzers- 
dorf bei Wien.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“
•lin fi3i-a^ov.

se pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

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

„CuvȘnțări bisericesc! de Mas
sillon11 traduse din originalul tianoes de 
loan Genț protopop gr.-c'at. român ai die- 
otsei de Oradea-mare.—Deja la 1898 apă 
ruse in Oradea-mave cartea cu titlul de uisi 
sus, care cuprinde 17 prediol de ale vesti
tului orator eclesipstic frances. Predicile 
sunt împărțite de traducător după anul bi
sericesc rgsăriten, și fie care este pusă la 
acea Duminecă sâu sărbătdre, ou a cărei 
evanghelie șe potuv sc- predica.— Un vo
lum elegant de ppste 400 pagini în 8° cu 
(.ortretul lui Mas-nlop. Traducerea se dis
tinge pr.intr’un limhagifl. ales. Prețul 5 co
rone (6 Lei 5Q) plus 30 bapl porto.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uciese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta por. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
viețăi*. „Sluga veeheu și „Ianeo ndusiuantul." 
Țradtioere de 7. O. Panțu; o broșură de 
192 pag. Prețul 80 bani -|- 5 baul. porto.

De asemenea se recomandă:
1. (.. Parițu: „Iu plasău. „In Baltăw. 

„Ga]e greau. „La Code". „La cârciuma lui 
Țiriplic." Schițe din vidța dela țdră. O bro
șură de 112 pșg. cu prețul 40 bani -(- 5 
băni portp.

1. C. Panțu: „La ieiv/u, povestire din 
Vieța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
cu prețul 16 bani -f- 3 bani porto.

Antropomorfisme și Antiantropomorflsme 
•u limba română de Nicolae Sulicâ. In limba 
nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimn-- 
șiul român din loc Nic. Stțljcă se distinge 
nu numai prin conținutul seu bogat și sis
tematic, prelucrat după stricta metodă 
6eiențifioă, ci și prin bmbagiul său scris la 
înțelesul tpturo’r. A utorul e cunoscut și din 
scriprile șale folkloriqe filologice de pănă 
acum. Prețul 80 bani (4- 5 bani porto.)

Românii Șecqleni. Căușele decadențe
lor economie și mijlbcele de îndreptare! 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădaț. 30 I am 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în româueșce de Afinaela 
Tuscia. Prețul 2 cor plus 20 bani porto.

Buchete de flori, culese diu grădina 
limei române peutru copil, fascicola III, 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro 
m inilor, II. Prețul 1 cor. (plus IO b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscariu. Prețul" cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Athemul român.de C. Dissescu ia 27 
Ft bruarie 1885. prețul 50 b. plus porto 5 
bani

Dialogul Ți lanului cu Sân-Petru la 
porta raiului seu glume și petrecere de 
ajuns. Mauual lucrat după biblia țîgănes ă 
de Aron Buca Velcbereanu 50 baui plus 
5 b. porto.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. .2. Pentiu ce am rS oas 

flăcău bătrân.................................. 16 b.
Nr 3 La anul nou . . , . 08 b.
Nr. 4- Ce nici prin minte nu

mi-a trecut....................................08 b.
Nr 5. O pățanie............... 08 b.

Tote la ola’tă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, articoli și foișdre de 

lontl A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)
Jnfluința trancesă în România de Al. 

XeDopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. 4- 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă de Joan Iosif S-e- 
op îl Preț. cor. 1. 50 b. pi. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Maoedonski. Preț. 
3 cor. pl 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a lui 
F'larot și Antușei, o povestire forte frum să 
in versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b. 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri fabule de Gr. M. 
Altx-ndti-scu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria iui Stan Pățitul. Partea a II-a. 
Ff meia în versuri pentru p< por de I. Ti m 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și crit cl de N. Ra- 
dulescu-Niger 50 b plus 5 b porto;

Lira Sipnului seu câni oi ea sfirbă'ori- 
b i de Art n Boca Velchereanu. 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chivernîselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

MonologUrl în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacqtierie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ralisbonne de NipoLe Țincu. 1 cor. 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărel sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. -|- 5 b. porto.

Cu vârful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Ionel educațiunea unui bun copil. Carte 
pentru părinți și alți educătorl. „Principele 
morale și creștineșclu de care trebue sâ se 
conducă părinții in educațiunea copiilor 
lor. Copiii b ue crescuți sunt cea mai scumpă 
visterie a părinților și cel mai bun prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Boryovanu 
profesor de filosofic și pedagogie. Prețul 
2 oor. plus 2 ) b porto.

Poesii de Vasde Ranta Butieeiscu.. 
Edițiunea „Amicului Famlliei“ Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus 'a preot, , Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 por. 40 b. plus 20 b. porto.

EscnrsiunI pe munții Țerei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Buqeclf1 până dincolo de „NegoiuB. Des
coperiri, îpt-egite cu schițe istorice despre 
Castelele și țera. Făgărașului de I. Turou, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plris 10 b. porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 7 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0...................
Renta de corone ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 •
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2"/o-
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 ....
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta
Renta
Renta
LosurI

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

121.30
98.—

119.-
100 -
118.80
97.50
98.—

204.—
162.25
101.90
101.75
121.55
16-2.30

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 94
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 732.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 688 80
NapoleondorI....................
Mărci imperiale germane .
London vista....................
Paris vista........................
Rente austr. 4n/0 de corone
Note italiene........................

. . . 19.07
. . 117.05
. . 239.80
. . 95.20
. . 99.90
. . 94.20

Cursul pieței Brașov.
Din 8 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 n 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Ruble RusescI „ 2.54 n —.—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Lire turcescl „ 21.40 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101,- n 102-

A
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Pentru 
Vilegiatură, în Bras®? 

0 casă cu etaj 
f6rte 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 < are cu 5 odăi, 2 bucă
tării. 2 cămări, edae de bae, piv
niță mare, sopror, spălătorie, gră
dină și o curte sjatidsâ, aprdpe 
de piață, forte cantată, pentru 
locuințe de vară, este de
Emi e™
din causa mutării, CU preț mo
derat și din mână liberă.

Informații Strada Caterinci 
Nr 17 în etaj

Publica tiu ne.
Moștenitorii după remasul d-lui Otroban Nandor îneunQșciințeză 

prin acesta, curn-că realitățile următorp, cari au rtȘjnas diu licitație șp 
dă voie a-se vinde si din mână liberă. Acesta sunt precum urmeză:

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

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

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

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

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

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

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

8) Livadea din Tușnțțd Nr 976 indusă în cartea fpnduară nr. A f 
12.508/(2.

9) Realitatea aflătdre în Bolon L'r 634 indusă în cărțile fundpare 
sub Nr. A f 3759/3.

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

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

Zakariâs lânos, Brașov strada Spitalului militar Nr. 3, unde se pot 
ved6 și condițiunile de vencjare a părților.

Brașov, 28 Iunie 1902.
Sz abo Aiesandru,

596,7—0 esecutorul întregului remas după Otroban.
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Prafmle-Seidlite ale lui iQll
VerHwMie iimbok-1, <Iee« Găeare ewtlă este jjrovesțlwtă cu unirea <Se 

aperare n lui A. JSoîl i-ifi eu sulJscrîerea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai corbicose la stomșch șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunel de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bbie femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăiorescă.

u/

f

^rațni.zl):^nnt^ei|ri și sape a lui J
li««;*/•.kl!«“» mimnî decâ fiecare sticlă este-srovfidută cu marca de scutire și cu C. vmîdDiiu numai, plnnibui im a. m.u. )

Franzbranntwein-ul șl sarea este torte bine cunoscută, ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (țrotaț) alină durerile de șolriină șl reumatism și a altor urmări de rScelă. 
Prețul unei sticle originale piumbate, Corone 1.90. £

I
S^pun de copii a lui Moll. M

Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- Q 
tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentiu '-Opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prove^ută cu marca W 
de aperare A, Moli. 

'JCrlianHerei, |iriiiei|>Klâ piin
fFt-srsMaeSsUU A. Q

c. și r. fiirmsor ai curții imperiale Viena, Mata 9 â 
Comande din provinciă se efectueză yilnic prin rambursă poștală. O-

La depusite si se cerd anumit, preparatele provi/jute cu iscălitura șt marca 
de apirare a lai rl. MOLL.

Deposits în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
W și e n g r o s la D. Eremia Nepoții, Teuțsch & Tartler.. —■* W

$
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(mserțrad și reclame) 
swrd 'a se adresa subscrisei 

admioistraftiunL Șpț caswS pu- 
biîcâriîi unui aiMiifisu mai muB; 
titi ffldaiâ se face scădeitueni..

uare c^esce csții cât
we face mai de maJte-esrL

Admvistr. „Gazetei Tra.ns/

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu nuinerul â 10 fii. se vinde 
la Lremias Nepoții.

Tipografia A. Muroșianu, Brașov.

rom%25c3%25a2n.de

