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PREȚUL INSERȚ1U MILO R: ’ 
o seria garmond pe o coldn<’t: 
10 bani pontru o publicare.— i 
Publicări mai dese după tari- ; 
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o serîâ 20 bani.

ANUL LXV.

„razetă“ iese în fișare fl. 
AtonaiMte pentru Ausiro-Unuailf-.: 
Pe un an 24 tor., pe știae luni 

12 tor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 Jl, pe an.

Ptintru România si străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe știse 
luni 20 fr«, pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
8e pronumeră la t<5te ofi> 

aielo poștale din întru si din 
afară și la d-nii colectori.

Atoainentul iotrn Brașt<
Âdtntntsîvațtunea, Piața oaie. 

Târgul Inului Nr. 30, cmm 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în oasâ : Pe uv ho 
24 cor., pe 3 luni 12 o., pr, tra 
luni 6 cortine.— Ud esemplar 
10 bank — Atât abonamentele 
cftt și aserțiunile sunt « ea 
plăti înainta.

Ni. 177. tașw., Miercuri 14 (27) August. 1902.

Rutenii.
(a) Mult mai mic 'la număr de 

cât poporul român din Transilvania 
și Ungaria, poporul mtean ocupă 
câte-va comitate din nordostul Un
gariei.

Ei sunt amestecați in Maramu- 
răs cu Românii, er în celelalte co
mitate cu Slovacii, așa că majoritatea 
absolută nicăirl nu o au.

Dăcă sunt însă mai puțin nu
meroși de cât Românii, pe Sași îi 
întrec în număr cu vr’o sută și 
mai bine de mii de suflete, și ar 
pute forma prin urmare o populație 
închegată, cu biserica lor, șcbla lor 
și flinta lor națională. Acesta, ab- 
stragend dela faptul, că din colo de 
Carpații de nord au căte-va milione 
de frați, pe Rutenii din Galiția, cari 
deși în parte năpăstuit! de Poloni, 
totuși au mai multă libertate de a 
se mișca pe terenul național cultural.

Situația economică a acestui 
popor este din cele mai decăflute. 
Atât de mare este miseria în comi
tatele locuite de Ruteni, încât chiar 
și pe guvernanții actuali, nu prea 
renumiți de vr’o bunăvoință parti
culară față cu naționalitățile, pare 
că i-a înduioșat sărta lor și au in
stituit un fel de comisariat însărci
nat cu esecutarea unor măsuri spe
ciale, cu scop de a le crea mijloce 
de existentă.

încercările guvernului însă de 
a-i ridica economicesce pe Ruteni, 
întâmpină dificultăți nespuse din 
causă, că una dintre pricinile cele 
mai mari, cari împiedecă prosperi
tatea lor economică, este invasiunea 
Evreilor din Galiția.

Față cu acest element corosiv, 
ori-ce măsuri par a fi infructuose și 
munca comisariatului semăna ca ou 
cu ou cu munca lui Sisyphus din 
mitologie, care era condamnat să 
ridice pe un deal o greutate enormă, 
și de câte ori ajunge cu ea aprope 
de țintă, greutatea se rostogolia 
ârășl de vale.

S’a scris mult în afacerea acâsta 
pro și contra, din păcate însă mai 

mult contra, de cât pro, cunoscut 
fiind, că pressa ungurâscă se află în 
mâniile coreligionarilor acelor inva- 
sorl, er aceștia nu vor să spriginescă 
o acțiune întreprinsă în favorul Ru
tenilor și în potriva Evreilor.

Paralel cu miseria economică 
progreseza la Ruteni și miseria na
țională.

Rutenii fac parte din biserica 
orientală unită cu Roma și au două 
episcopii, una la Ungvar și cealaltă 
la Eperjes, amendoue supuse hierar- 
chiei latine.

Acești doi episcop! și clerul 
rutean peste tot este lipsit de con- 
sciență națională. In familiile preo
ților nu se vorbesce, de cât „limba 
statului41 și ceea-ce este și mai curios, 
chiar și în esteriorul lor caută a 
maimuțări clerul latin, răfiendu-și 
bărbile și mustățile. Am cțis, că e 
curios acest lucru, pentru-că este 
sciut, că chiar în sînul clerului la
tin sunt mulțî, car! ar dori să potă 
purta barbă, er clerul rutean, avend 
acest drept, renunță la el, pentru a 
se pute asimila și mai mult cu cel 
latin.

Atât de mult și-au uitat de 
limba lor preoții ruteni, încât nici 
nu mai citesc nimic rutenesce și 
pentru susținerea intereselor lor 
seim, ca. redactau înainte de asta 
cu 15—16 ani un fiiar bisericesc în 
limba maghiară (,,Keletu), âr când 
unii din ei și-au luat inima în dinți 
și s’au hotărît a scote o fițuică ru- 
tenescă întitulată „Listok44, în fie
care rând vedeai însemnătatea cu
vintelor pusă în parantes pe ungu- 
resce, căci alt-fel n’ar fi avut cine 
să-i înțelegă.

Nu e mirare deci, că în aseme
nea împrejurări s’au găsit preoți ru
teni, car! au introdus în biserică pe 
ici pe colo o limbă liturgică ne
consacrată, er când au fost făcuți 
atenți la necorectitudinea procedeu
lui lor, înși-ș! episcopii s’au pus în 
fruntea mișcării pentru introducerea 
liturghiei maghiare și s’au trimis 
deputațiuni la Roma cu jalba ’n pro

țap cerând aprobarea limbei ma
ghiare, ca limba liturgică.

Mișcarea acesta, se scie, că a 
făeut fiasco, ceea-ce însă nu-i îrnpe- 
deeă. pe episcop!, de a lăsa în pără- 
ginine și pe mai departe ogorul în- 
țelenit al culturei naționale și de a 
lansa circulari pentru învățarea cât 
mai intensivă a limbei „statului44, 
cu neglijarea manifestă a limbei 
poporului.

Circulara episcopului Firczak 
din Ungvar, despre care am vorbit 
erl, este o nouă dovadă, cât de lip
sit de consciența națională este ar- 
chiereul acestui popor de două-or! 
nefericit.

„înainte de asta cu flece ani, 
flice Firczak, am dat deja ordin 
clerului, ca să stărue pentru preda
rea limbei maghiare și să contro
leze învățământul în acest punct, și 
constat cu bucurie, că grație stăru
ințelor clerului, pe buzele copiilor 
din.școlele nostre răsună dulcea 
limbă maghiară44.

Va să cflcă în rîvna de a se 
arăta vrednic de bunăvoința guver
nului, care l’a ridicat pe Firczak 
din: scaunul de deputat la scaunul 
de archiereu, el a precedat ordinul 
c.e-1 mai recent al lui Wlassics toc
mai cu cjece ani. fîtă, ce va să cjică 
în limba vulgară: a fi mai catolic 
de cât papa, adecă mai șovinist de 
cât un ministru de culte unguresc!

Suntem vecini cu Rutenii și în 
rândurile preoțimei nostre de pe la 
periferii se observă simptome iden
tice în privința neglijării limbei ma
terne cu simptom ele din rândurile 
clerului rutean, zugrăvite mai sus.

Să fim vigilențl!

Rusia, România și tripla alianță.
Di arul rusesc „Novoje Vremjau ocu- 

pându-se de visita regelui României la 
Ischl și de versiunea despre convenția 
militară austro-roraână, dă un avertisment 
statelor balcanice și în special României, 
care ar voi „se se infeodeze pe față în 
politica triplei alianțe.44

„Când vorbim de rolul politic al 
României — dice oficiosul rus — nu tre- 
bue se uităm, că ea face parte din țările 
balcanice, cari datoresc mult Rusiei, 
și nu trebue uitate nici legăturile sângelui 
vărsat în comun (!) pentru marea operă 
de liberare. Create cu sacrificiul sângelui 
rusesc (??), statele balcanice trebue să 
înțelegă, că ele nu pot se esiste fără 
protecțiunea Rusiei (!) Mai ales în ces- 
tiunea balcanică se impune o înțelegere 
cu Rusia. Acesta o dovedesce și înțele
gerea austro-rusă de la 1897...

„Acum se <jice — continuă diarul 
rusesc — că România ar vre să adereze 
la tripla alianță, ca să creeze cu modul 
acesta o situație specială în Balcani. După 
posițiunea ei geografică însă România tre
bue să fie în strînse legături cu Rusia, 
Bulgaria și Serbia. România nu pote se 
aibă numai un prietin în Apus, âr cu cei 
dela Răsărit să aibă numai relații oficiale. 
O asemenea situație mai curând i-ar fi 
dăunătore. Adesiunea României la tripla 
alianță nu i-ar înălța nici autoritatea, 
nici prestigiul, căci au trecut timpurile, 
când tripla alianță avea o situație pre- 
ponderantă în Europa. Se pote, ca visita 
regelui Carol în Austria să facă mai ami
cale relațiile dintre aceste state, der nu 
se pote, ca România se facă parte din 
tripla alianță și se încheie convenții mili
tare.14

După-ce le spune tote aceste în ton 
autoritativ, (jiarul (rusesc dice, că în tim
purile de față nu se fac convenții ofi
ciale de cât între statele mari. Participarea 
statelor mici la aceste combinațiunl inter
naționale cer sacrificii diverse,'pe cari nu 
le pot îndeplini. Statele mici sunt datdre 
să se ocupe de desvoltarea lor internă, 
lăsând în grija marilor puteri resolvirea 
cestiunilor de interes general.

Oficiosul rusesc le scrie acestea 
tocmai pe când s’a răspândit în pressa 
străină scirea, că la amiralitatea rusă s’au 
început pregătirile în vederea primirei, ce 
se va face în Sebastopol escadrei mărei 
Negre a României, care va înapoia în 
acest port visita escadrei ruse de anul 
trecut în Constanța. Și le scrie erăși pe 
când e vorba, ca marele duce rusesc Mi
hail să facă o visită la curtea română.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44. ....................................................................... .

Cum a dejucat Eliade cabala 
rusescă.

(Fragment din Issahar, Anexa 10, p. 89-100).

(F i n e).

Ne înturnarăm la Gâmpineanul îna
poi; acolo le spusei totă istoria, cum o 
scriu aci, și mai adăogai: De este adevă
rat, că acest articol esistă, mai este pre
pus că nu s’a introdus prin fraudă? și la 
asemenea cas, câți sunteți astădi repre- 
sentanți ai țării, puteți tăce ?

— Firesce că nu; însă să vedem mai 
întâiâ.

Nu trecură trei dile și comisarii se 
convinseră de adevăr. Articolul faimos 
sta în regulament în tote literile. La pri
ma adunare, ce mai avurăm, se propuse 
a se lua măsuri spre a protesta formal.

— Ce să facem? mă întrebară cu 
toții; dă-ți și tu părerea, ca unul ce cu
nosc! acestea mai de mult și pote că îți 

va fi venit o ideie mai ferice, decât ale 
nostre.

— După părereaa mea, disei eu, mi 
se pare că v’am preparat calea spre a nu 
întâmpina atâtea piedeci. Eu die, că în 
loc de a acusa pe Rusia, din contră se 
protestați în numele ei, ca al unei pro- 
tectore a drepturilor țării, să protestați 
simplu în contra acestui articol, ca în con
tra unei fapte de plastografie.

— Cum putem să demonstrăm acesta?
— Etă cum: Intâiu veți arăta cu 

toții, că în adunarea generală de revisie 
nu vi-s’a înfățișat articolul acesta, și prin 
urmare nici nu l’ați desbătut. Drept probă 
la acesta să aduce-ți înainte regulamen
tul ce-1 tipărit sub generalul Kisseleff. 
Puneți der înainte, că articolul scandalos 
s’a adaus în urmă, că de ar fi fost dela 
început, s’ar fi tipărit și el dimpreună cu 
tot regulamentul.

— Acesta însă te compromite pe 
tine, îmi diseră; căci ni-se pare, că ai un 
contract, în care ai dre-cari îndatoriri.

— Eu am prepus mai dinainte cele 

de astădi, și am luat măsură spre a nu 
mă compromite după legi. Cât însă des
pre persecuția ascunsă, nu pot scăpa, și 
acâea m’arn determinat de mult a o su
feri. M’am încredințat de intențiunile Ru
siei încă dela articolul, ce am dat despre 
limba și originea Românilor.*)  Sunteți de
terminați a lua cel mult câte un exiliu?

*) VedI Memoires asupra istoriei regeuera- 
țiunii române, ],ag. VIII pănă la XIII,

— Murim, — diseră unii, și acesta 
nu o lăsăm jos.

— Nu cred s’ajungă sacrificiul la 
vieță, ci numai la libertatea individului 
pentru câte-va luni. Decă sunteți deter
minați a susține drepturile țărei, eu ași 
<jice, că bine ar fi pănă să nu întrați în 
luptă, să vă mai măriți puterile, adaugân- 
du-ve aliați.

— Cum?
— Sciți că pănă acum n’ațî făcut 

de cât oposiție domnitorului; sciți că 
acesta în multe rânduri a scris la Peters
burg în contra vostră, calificându-vă, după 
cum singuri mi-ațî spus, și de Jacobini. 

Acum, oposiția ori cât de indirectă ar fi, 
bine vedeți, că este în contra planurilor 
și politicei Rusiei, și de unde pănă acum 
a-ți avut numai guvernul local de adver
sar, de aci înainte veți avă a face cu 
Rusia, care va da putere domnitorului 
spre a vă strivi. Voi veți deveni victime, 
martiri pdte, și din domnitor nu veți face 
de cât un instrument al Rusiei, un trădă
tor înaintea istoriei, fără a folosi în ni
mic Patria.

— Ce să facem dâră?
— Să vă înțelegeți, die, mai înainte 

de a începe lupta cu vodă; să-l face-ți 
aliat de se va pute. Protestația adunării 
generale dimpreună cu a domnitorului, va 
face un mare răsunet în Europa; și cu 
atâta mai vîrtos, că va fi în tdte regu
lară și legală; unde altmintrelea va fi 
pote acusată ca un act derebelie. Acusa- 
ția domnitorului în contra vostră va fi o 
armă tare în mâna Rusiei.

— Și ce! Rusia nu ne pote învinge, 
de vom fi împreună cu domnul?

— Vă învinge materialmente; însă
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Din Bucovina.
AduDăr! de alegători români.
Joi și Vineri, la 21 și 22 Au

gust n., alegătorii din două districte 
românesc! ale Bucovinei, au avut 
prilejul de a asculta frumose dări 
de semă despre activitatea deputa
ților români. Alegătorii români și-au 
■esprimat prin rezoluții firma lor 
voință de a susțină situația politică 
actuală și de a respinge ori-ce atac 
la solidaritatea politică a întreg po
porului românesc din Bucovina. Au 
luat la cunoscință cu satisfacțiune, 
că sistemul de guvernare în Bucovina 
s’a schimbat în mai bine față de 
poporul român și drept confirmare 
au votat moțiune de încredere pre
zidentului țării, baronul Bourguignon. 
Adunările au votat, în fine, aderențe 
și la adresa ministrului președinte 
Koerber pentru atitudinea hotărîtă cu 
prilejul tratărilor privitore la înche
ierea pactului cu Ungaria.

In adunarea alegătorilor din 
districtul Storojincțului, la care au 
participat cam 300 alegători din 
comunele rurale ale districtului, d-1 
deputat dietal Modest cavaler de 
Grigorcea, făcend dare de semă asu
pra situațiunei politice, a fiis cam 
următorele:

In ajunul ultimelor alegeri dietale, 
cârî au avut loc înainte cu 4 ani, s’a 
născut din causa unor candidaturi, din 
partea partidului național român, disen
siune între partid și guvern, a cărei ur
mare a fost încordarea relațiunilor și com
baterea mai multor candidați puși de 
partidul național.

A doua urmare a fost constituirea 
unei majorități dietale prin raliarea tu
turor celorlalte partide, prin care împre
jurare clubul dietal român a rămas isolat, 
constituind minoritatea dietală. Natural, că 
majoritatea din un corp legiuitor esercită 
mai multă influență asupra administrației 
publice, special asupra guvernului, decât 
o minoritate, din care causă orî-ce partid 
din minoritate are tendența de a căuta o 
grupare nouă de partide pentru consti
tuirea majorității.

In intervalul celor patru anî influența 
deputaților români a scădut și mai mult 
prin scisiunea în partidul național, care a 
avut drept urmare constituirea unui nou 
partid, a partidului poporal național. A- 
cesta scisiune s’a întâmplat din causa 
pactului cu guvernul înainte de doi anî. 
Unii deputății credeau, că prin încheiarea 
pactului, unde erau cuprinse dorințe în
semnate ale poporului român, situația po
litică a Românilor se va îndrepta, altă 
parte dintre deputațî, în vederea celor mai 
înainte întâmplate, au fost de convingerea, 
că guvernul nu ia pactul în serios și nu 
este sincer, și au combătut pactul, eșind 
din partidul național și constituind par
tidul poporal național.

Prin acestă ruptură influența depu
taților români a devenit și mai mică, 
aprope nimic nu se mai pute isbuti, așa 
că dela o vreme din tote părțile a început 
a-se ivi dorința, ca partidele să se îin- 
preune din nou la lucrare comună, pen 
tru-ca să potă totuși isbuti în lupta pentru 
interesele poporului român.

In aceeași vreme și între partidele 
majorității compuse din Germani, Ar- 
meno-Poloni și Ruteni au început a se 
ivi nemulțumiri, cari au crescut atât, în
cât majoritatea trebuia să se spargă. Cu 
drag și Germanii și Armeno-Polonii s’ar fi 
aliat cu noi Românii, decă ne-ar fi vădut 
pe noi, nu în răsboiu cătră olaltă, ci uniți 
și tari. Devenind astfel starea de lucruri, 
ambele partide române, conservator și 
poporal-național, au vădut, că este o tre
buință a patriotismului românesc, ca să 
se înțelegă între olaltă și unite să compue 
împreună cu Germanii și Armeno-Polonii 
o majoritate nouă în dietă, ca astfel se 
se schimbe starea politică în favorul Ro
mânilor.

Partidele române și-au trimis omenii 
de încredere, ca să se sfătuiescă între 
olaltă și la urma urmelor s’a ajuns la o 
înțelegere. Când apoi învoiala între ome
nii de încredere a ajuns înaintea sfatului 
tuturor deputaților români, ei au primit 
înțelegerea. Deci partidele române s’au 
unit și au pus în fruntea lor o dirigență 
comună compusă din 10 membri, al cărei 
president este d-1 baron Eud. Horniusachi, 
vice-president d-1 cavaler Dr. 1. de Voi- 
cinschi, și secretar d-1 consilier Ilarie On- 
ciul. Curând apoi partidele române unite 
împreună cu Germanii și Armeno-Polonii 
au constituit, în ajunul ultimei sesiuni 
dietale, o nouă majoritate și astădi tot 
cursul politicei în țeră s’a schimbat forte 
în favorul Românilor....

Unirea partidelor române a avut 
deci trei urmări bune: 1) formarea majo
rității în dietă, 2) înțelegerea cu guvernul 
și 3) crearea forului român politic comun, 
adecă a dirigenței. Tote acestea, cum s’a 
dis, au avut urmarea unei apropieri mai 
mari între Români și guvern. Presidențul 
țărei în decursul ultimilor ani s’a încre
dințat, că noi suntem credincioși împăra
tului — măcar că ne place a purta trico
lorul, și nu cum ne clevetiseră înaintea lui 
dușmanii poporului român, — dâră că tot
odată suntem și Români, cari ne iubim 
țera și neamul și nu suferim strâmbătate. 
Cursul neprietinos în administrație a slăbit 
și decă pote încă nu s’a potolit cu totul, 
el dilnic tot mai mult dispare și în tdtă 
ijiua se vede că ne merge mai bine.

La reușita asta bună și la îndrep
tarea stărei politice între noi și în favorul 
nostru, a contribuit în mare parte și dia- 
ristica română, și anume diarul partidului 
poporal-național „Deșteptarea1*,  care în 
tot decursul acestor însemnate schimbări 
favorabile, a păstrat o atitudine corectă.

Oratorul a spus apoi ce a lu
crat dieta Bucovinei în sesiunea ei

ultimă și la urmă prin rostul vorbito-I 
rilor, ce au urmat, s’a propus luarea 
resoluțiunilor de cari am făcut amin
tire mai sus.

Signatura lui Kossuth 
in Neo-Maghiaria și simbolul koșutist.

Piarului „Parlamentar^1 din Vienai-se trimite 
un articol din Budapesta, din care estrairem și noi 
unnătdrele .-

La 19 Septemvrie va ave loc în Un
garia serbarea centenară a lui Kossuth. 
In Budapesta se va pune petra fundamen
tală mausoleului lui Kossuth și se va 
încununa mormântul lui. Fracțiunea Ko
ssuth, de sub conducerea lui Franeisc Ko
ssuth, î.și dă silința să se creeze în parla
ment o lege, prin care să se imortaliseze 
meritele lui Ludovic Kossuth și ale honve
zilor de la 1848/49 și să se ștergă art, 5 
din 1687 și art. 49 din 1715, cari difameză 
pe Rakoczy, Bercsenyi și Tdkbly. In Roma 
calvină, Debrițin, s’a desvălit monumentul 
libertății maghiare la 2 August, va să di că 
tocmai în diua când, la 1849 Paskievici- 
Crivanskij a bătut pe generalul koșutist 
Alexandru Nagy, lângă același oraș, Do- 
brițin, unde în biserica calvinescă, dieta 
maghiară koșutistă în diua de 14 Aprilie 
1849 a declarat dinastia de detronată și 
a pus pe Kossuth de guvernor-președinte 
al republicei maghiare. Ludovic Kossuth 
a fost uu slovac renegat, tot așa, ca și 
Alexandru Petrovici (Pettifi), pe când însă 
poetul Petofi nici odată n’a batjocorit pe 
Slovaci, Kossuth îi uria din suflet pe 
Slavi, ceea-ce a avut urmări fatale pentru 
revoluția maghiară, căci Slavii din Unga
ria: Slovacii (Iosef Miloslav Hurban, Lju- 
dovit Ștur, Samo Stefanovici) Rușii (Adolf 
Ivanovic! Dobrjanskij), Serbii (patriarchal 
Iosif Raiașicî, generalul Gheorge de Stra- 
timirovici) și Croații (banul Iosip Ielacici) 
au organisat o resistență, pe care au spri
jinit-o Rușii din imperiul Țarilor. In vieța 
lui Kossuth sunt două epoce. In prima a 
combătut ca jurnalist, advocat ablegat și 
ministru pe Slavi, tăgăduindu-le dreptul 
la existență națională; îi forță prin ma- 
ghiarisarea oficiilor și tribunalelor, a șcd- 
lei și bisericei, la resistență desperată, im
puse regatului Slavoniei limba maghiară, 
combătu existența istorică și paritatea cu 
Ungaria a regatului Croației, nu recunoscu 
pe Șerbi ca națiune și îi amenință, că îi 
va birui cu sabia, se însufleți pentru un 
mare imperiu german și un mare imperiu 
maghiar, dintre cari fie-care va ave să 
stîrpescă Slavii, numi pe Șerbi „bandă 
de tâlhari11 și spânzură pe Slovacii Holuby 
și Șulek.

In a doua epocă, când era deja târ
diu, Kossuth a pus în dieta sa maghiară 
din Seghedin să se proclame egala îndrep
tățire a tuturor națiunilor în Ungaria, er 
din exilul său din Italia tiimitea manifeste 
în Ungaria, în cari ex-guvernorul îi sfă
tuia pe Maghiari cu stăruință, să facă

alianță cu Ceho-Slavii și să se împace cu 
Slavii din Ungaria și cu regatul Croației.

De unde acestă teorie de două su
flete, acestă desbinare a naturei ? Poporul 
maghiar trăesce de vecuri ca dspe în mij
locul Slavilor, însă unii politician! maghiari 
resplătesc acestă situație favorabilă cu 
negră ingratitudine, alipindu-se de Germa
nia cea mare, căreia independența și par
ticularitatea culturală a Ungariei tot-deuna 
i-a fost un spin în ochi, er pe Slavi, veci
nii și aliații lor, îi prigonesc. Trebue să 
intervină o catastrofă istorică, pentru 
ca acești peliticiani maghiari, să-și vină 
în fire și să accepteze resultatele adevă
rului istoric și ale situației geografice. In 
Ludovic Kossuth se vede esact acâstă me- 
tamorfosă. Și-a început debutul ca slavo- 
fag și la sfârșit ca slavofil. El este un 
avertisment pentru tote timpurile viitore. că 
Maghiarii nu pot ajunge la nimica contra 
Slavilor, seu fără Slavi, și decă ajung la 
ceva, nu sunt în stare să păstreze ce au 
obținut. Kossuth a combătut pe Slavi cu 
înverșunare și în cele din urmă, când 
era îprea târdiu, a recunoscut egala în
dreptățire a Slavilor, Românilor și Ma
ghiarilor....

Corespondentul diaruluivorbesce des
pre starea precară a dualismului și despre 
tendințele de expansiune ale Germaniei care 
are sprijin în „pangermanii" din Ungaria, 
apoi continuă:

Consilierul de secție din ministerul 
de culte, Fr. Halăsz, și directorul oficiului 
statistic, Iul. Vargha, au relevat, că Ma
ghiarii, cari la 1850 nu erau, decât 5 mi- 
lidne, astădi (1900) numără 8.732.301 su
flete, între aceștia însă sunt renegații și 
851.378 de jidovi, cari numai îii Budapesta 
sunt în număr de 169.060, făcând din 
Magyarorszăg un Zsidoorszâg. Organul ji
dovilor, „Egyenlbseg" susține, că jidovii 
ar fi încă și mai mulți, fiind-că imigreză 
dilnic din Galiția și România.

Acești imigranți Neo-maghiari sunt 
aceia, cari „fac" șovinismul și ațîță pe 
Maghiari contra Slavilor. Acești Neo-Ma- 
gliiarî (Veszi, Râkosi, Pichler) sunt aceia, 
cari au inventat „trădători de patrie" 
printre naționalități. Ei 'au ridicat cultul 
lui Kossuth la idololatrie păgânescă, ei 
cultivă șovinismul maghiar, premărind pe 
Kossuth de dinaintea dietei din Seghedin 
și ignorând pe Kossuth din a doua epocă.

Aceștia sunt, cari stărue pentru „re- 
visuirea" art. 44 din 1848, er lor le vin în 
ajutor ex-miniștri ca Tisza, Szapary, We- 
kerle, Banffy și miniștri actuali ca Wlas- 
sics, care interpreteză legea naționalități
lor „nu după literă, ci după spiritul ei", 
impunând în șcdla primară pe săptămână 
20 <5re pentru învățarea limbei maghiare 
și 2 ore pentru învățarea celorlalte obiecte.

Corespondentul diarului vienez con
tinuă încă pe trei colone cu demascarea 
șovinismului. Noi ne mulțumim însă cu 
cât am reprodus pănă acuma.

cădeți împreună cu domnitorul, cu ad
versarul vostru cel de pănă acum ; și atunci 
nu treceți înaintea 1 urnei de rebeli în con
tra lui, ci de apărători legitimi ai dreptu
rilor patriei. Triumful moral este sigur în
suși în căderea vostră materială.

— Inse, scii că noi am fost capii 
oposițiunei, și este forte anevoie atât noi 
de a ave încredere în vodă, cât și el de 
a avea încredere în noi. Mai întâii! cată 
a încerca pe de parte pănă a nu ne des
chide.

Fiind der că ideia acesta este a ta, 
și tu ai matorit'o, du-te tu mai înainte la 
vodă spre a vede, în ce ape s’adapă.

— Nu e vorba de a sci în ce ape 
s’adapă, ci de a-1 aduce de a nu se mai 
adăpa de cât în Dâmboviță: căci cine 
bea odată dintr’ânsa, nu se mai duce, după 
proverb. Insă sciți, că eu nu prea cunosc 
nici scara curții cum este; sciți că din 
causa persecuțiunei teatrului național și a 
totei societăți filarmonice, eu de la întro
nare n’am vrut să mai văd pe vodă. Dăcă

el nu se încrede vouă, încrede-se-va 6re 
mie?

— Cercă și apoi vom mai vede. 
A ta este ideia, tu cată s’o pui în lu
crare".

Eliade, cerând audiență, se presenta 
domnului, îi face cunoscut articolul se
cret din regulament și hotărîrea membri
lor adunării de a-1 combate și a apăra 
autonomia țării chiar în numele Rusiei, 
protectorea ei. Mijloci împăcarea domnu
lui cu membrii oposițiunii și-l înduplecă 
a-se uni cu ei în acestă cestiune, asigu- 
rându-1 din parte-le, că ei s’ar simți feri
ciți să-l aibă în fruntea lor.

— Eliade, — îi dise A. Ghica, — 
voii! fi în fruntea lor; să scii însă, că de 
astădi dateză căderea mea. Rusia mă va 
da jos de pe tron erăși prin Români, că
rora m’am decis a le apăra autonomia. 
Rusia nu iertă Românilor păcatul patrio
tismului. Să spui amicilor tăi, să vie cu 
toții mâne la unul după miedul nopții la 
grădina lui Scufa, unde voii! veni a mă 
întâlni și a mă înțelege cu ei de față

cu tine. Țiu mult a te ave de martor, 
pentru-că va fi o lecție pentru tine pe 
viitor.

A doua di, la o oră după miedul 
nopții, erau cu toții la acea grădină. Vodă 
veni mult mai târdiu.

„Domnilor — le dise, — cu toți dom- 
niavostră ani copilărit; mă sciți și vă sciu. 
Aceeași instrucție, aceeași educație avem; 
nu vă întrec, la nimic! din contră, cunosc 
între dumneavostră cualități unele și ca
pacități mai pre sus de ale mele. Prin 
urmare n’am nici o pretenție de a vă im
pune părerile mele. Insă una este opinia 
seu ceea ce se pare unui om, și alta ceea 
ce vede cu ochii. Un singur ochii! de pe 
culmea unui munte vede mai departe de 
cât doi ochi din vale. Posiția mea mă 
face se văd adesea lucruri, ce nu le puteți 
vede dumneavostră. Tot ce vă cer der 
în pactul ce avem a face pe singur cu
vântul de ondre, este ca nici o vorbă să 
nu mai faceți de articolul în cestiune. Să 
vă urmați discuțiunile cu sânge rece și 
în ordine, pănă ce veți veni cu cerceta-

rea și veți da peste acel articol. Atunci 
sunt cu dumneavostră, cu condiție de a 
nu-mi face nici o surprisă. Voit! să sciu 
tot-deuna de cu seră ceea ce aveți a face 
pe a doua di. Noi nu ne vom mai vede 
de adl înainte; Eliade va fi între mine și 
dumneavostră; prin el vă voiu comunica 
și eu răspunsurile, decisiunile și părerile 
mele".

Astfel se făcu pactul între oposanți 
și domnitor.

Miniștri însă nu sciau nimic despre 
acesta, nici despre articolul secret. B. 
Știrbeiiî, ministru și secretar al adunării, 
rămase uimit și nu putea crede, ca regu
lamentul să nu să fi publicat și promul
gat în întregul său. De va fi una ca asta, 
dise, atunci tipograful e responsabil. — 
Chemară pe Eliade și, când B. Știrbeiu 
afla dela el totă istoria articolului, între 
patru ochi îl felicita pentru situațiunea 
ce le-a pregătit de a apăra autonomia. 
„Mișcat pănă la lacrimi pronunța d. Știr
beiu aceste cuvinte", adaugă autorul po- 
vestirei de față.
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Despărțementul „Sătmar-Ugocia" 
al „ Asoeiațiunei44 și-a ținut adunarea ge
nerală ordinară la 10 August în Turț 
(Ugocia). Ședința a fost condusă de direc
torul despărțământului, părintele George 
Șuta. Parochul Turțului Ioan Pop a bine- 
ventat despărțământul în numele Ugoce- 
nilor și esprimâ bucuria, că au putut 
primi „Asociațiunea". Secretarul despăr
țământul Dr. V. Lucaciu se felicită, că în 
acest ținut, care se credea pierdut pentru 
românism, a găsit atâta spirit și inimă 
pentru cultură și libertate. Face apoi da
rea de seină asupra activității comitetului 
despărțământului. Despărțământul are o 
singură agentură în Seini, er biblioteci po
porale înJojib, Moftinul-inic, Săsari, Seini 
și Șișesci. Se impune deci pentru viitor, 
ca omenii cunoscători de carte, așa nu
mita inteligență, să se înscrie de membrii 
și se se înființeze agenturi și biblioteci. 
Cassierul arată în raportul seu, că venitele 
au fost de 439 cor. 98 bani, cheltuelile 
■de 236 cor. 46 bani, au rămas deci la dis- 
posiția despărțământului 236 cor. 52 bani. 
S’au înscris trei membrii pe vieță, după 
care ședința se închide. După prând a 
fost petrecere poporală, la care a parti
cipat un public f<5rte numeros.

Mfirtea unei archidncese. In Gmun- 
den a încetat alaltă-eri din vieță archi- 
■ducesa Margareta Sofia, soția prințului Al
bert de Wiirtemburg, în etate de 32 ani. 
Răposata era soră a moștenitorului de 
tron, archidncele Francisc Ferdinand. Mo- 
narchul va participa la înmormântarea ră
posatei archiducese.

Monumentul din Mirislău Din Aiud 
■se scrie, că la 11 Septemvrie se va inau
gura monumentul ridicat pe teatrul luptei 
de la 1601, 'luptă în care voevodul Mi- 
haifl a suferit cunoscuta înfrângere du
re roșă.

Preoți români la o serbare ungii- 
rescă. Din SelagiU ni-se scrie, că în Sept, 
se va desvăli în Zelau monumentul lui 
'Wesselenyi. Comitetul arangiator al festi
vităților a trimis invitări în tote părțile, 
ba a invitat și senatele bisericesc! gr. cat. 
române, cerând răspuns de la cei-ce do
resc a participa la acel praznic „patrio
tic". Corespondentul nostru ne spune cu 
■scârbă, că s’au aflat doi preoți români ră
tăciți, cari s’au dejosit a promite, că 
vor asista la serbare. Numele „preoților" 
nu ni-le descopere, căci speră, că totuși 
iîn cele din urmă îșî vor trage pe seină 
și nu se vor duce să sărbătorescă memo
ria unui adversar incarnat al limbii și na
ționalității române.

România la esposiția internațio
nală de pescărie din Viena. Directorul 
pescăriilor statului, Dr. Antipa, a trimis 
pentru esposiția internațională de pescărie, 
ce se va deschide luna viitore în Viena, 
•mai multe esemplare rare de pescl um- 
pluțî, între carî un crap, avend greutatea 
•de 28 chgr., și alte specii de pescî mariîntre 
.cari un morun de 380 chgr. Mai departe 
•s’a 'trimis o frumăsă colecție de pescî 
•conservați, o hartă a pescăriilor, modele 
■de ’bărci de pescuit și tot felul de pro
ducte ca: pescî sărați, afumați, icre și 
conserve în evitii. România a obținut la 
acăstă esposiție -un teren de 150 m Q. 
Fără îndoielă, că productele de pescărie 
■română vor fi tot așa de bine apreciate 
■în Viena, cum au fost și la esposiția din 
■Petersburg.

Congresele săsesci. Sâmbăta și 
Dumineca trecută s’au ținut în Sibiiu 
•obicinuitele congrese anuale săsescî. Ou 
acăstă ocasiune s’au întrunit: congresul 
^medicilor, congresul studenților universi
tari,.congresul al 24-lea al societății carpa
tine, ședința comitetului societății sciinți- 
fice. din Ardeal. — Cu aeestă ocasiune a 
avut loc și un comers festiv al studenților, 
precum și o serată dansantă academică.

Frecueiița universităților austriaco. 
După raportul ministeriukii austriac de 

culte și instrucțiune, în semestrul de vară 
1902, la tote universitățile austriaco erau 
înscriși 16.584 de studențî, dintre carî 
1138 teologî, 8658 studențî în drept, 2370 
mediciniști și 4318 filosofi. Din sexul fe
minin au fost la facultatea de drept 29 
(tote în Graz), la medicină 11 (2 în Praga, 
9 în Cracovia), er la filosofie 327 de stu
dente și hospitante. La universitatea din 
Viena erau 291 teologi, 2983 juriști, 1278 
mediciniști și 1541 filosofi. Numărul stu
denților în drept cresce din an în an, pe 
când al mediciniștilor scade mereu.

Congresul catolicilor germani. Ca
tolicii din Germania în fie-care vară țin 
câte un congres. Congresul din acest an 
(al 49-lea) s’a ținut dilele acestea în Mann
heim și la cortegiul festiv aranjat din 
acest incident au participat 140 de socie
tăți (20.000 de omeni). Congresul a fost 
presidat de Giesler, director de cancelarie 
la tribunal. După densul a luat cuvântul 
deputatul Schaedler, care a vorbit despre 
importantul cortegiu festiv, la care au 
participat atâtea mii de lucrători, dovadă, 
că p<5te cine-va să fie lucrător, fără ca se 
urmeze stegul roșu. Singură biserica este 
aceea, care pote oferi mângâiere și ușu
rare muncitorilor. Au mai vorbit archie- 
piscopul din Freiburg, apoi Reinhardt, se
cretarul societății lucrătorilor din Freiburg. 
Părintele Bonaventura din Berlin a vor
bit despre caritatea creștinescă.

0 scriere revoluționară. La Peters
burg s’a împărțit în ultimele dile o scriere 
revoluționară întitulată „Gswobosclidenje'J’ 
(Liberarea). Aeestă scriere începe cu un 
apel cătră inteligența rusescă: „A sosit 
momentul luptei pentru liberarea patriei 
nostre de sub jugul tirăniei politice. Li
berarea nu mai pote fi amânată. Totul 
în Rusia piere. Forțele nostre naționale 
sunt paralisate: literatura nostră se află 
sub supravegherea poliției; scriitorii noș
tri cei mai însemnați sunt deportați, Tre
ime să se pue capet unei asemenea rușini 
naționale. Tote cercurile inteligenței tre- 
bue să coopereze în acest scop. In lupta 
ce se dă, doue interpretații sociale se in- 
carneză în Tolstoi și Pobiedonoszeff. Vic
toria nu pote fi decât a celui dintâiu, și 
poporul rusesc trebue se scuture atât ju
gul autocrației polițienesci, cât și al or
todoxiei44.

O rîndunicîi albă. In Sâmbăta de 
jos un soldat dela herghelia militară de 
acolo a prins săptămâna trecută o rîndti- 
nică albă, care a fost trimisă, ca esemplar 
rar, la museul din Budapesta.

Manevre cn sfîrșit tragic. . Mane
vrele din districtul Petersburg (Rusia) 
s’au încheiat cu o mare catastrofă. Cu 
ocasiunea unui atac, un escadron de ca
valerie a sărit într’un rîu, unde au perit 
50 de soldați și 40 cai. Catastrofa acesta 
a fost timp îndelungat tăinuită și s’a stre
curat numai din întâmplare în publicitate.

Un autograf al Sultanului. De la 
1898, nici un autograf al Sultanului n’a 
mai ajuns în manile publicului. Abdul- 
Hamid a fost cât p’aci se facă escepție la 
acesta regulă, pe care și-a impus’o în in
teresul prestigiului seu de inaccesibil. In 
cursul unui prând oferit la Yldiz-Kiosk în 
onorea d-lui Leishmann, ambasador al 
Statelor-Unite, Sultanul a bine-voit a scrie 
cu creionul, pe evantaliul soției ambasa
dorului, aceste trei .cuvinte: „Very deligh
ted indeed11. Der a doua di, Abdul-Hamid, 
prins de remușcărî, trimise la soția amba
sadorului american pe un adjutant, însăr
cinat de a cere înapoi evantaliul purtător 
al prețiosului autograf. Sultanul voia, di- 
cea trimisul, se acopere cu diamante frasa 
scrisă cu creionul. A trebuit, ca domna se 
cedeze, și ea n’a mai revedut nici evan
taliul, nici adjutantul.

Societatea „Concordia44 din Blașiu 
învită la representația teatrală împreunată 
cu dans, -care se va ține Duminecă în 31 
August st. n. 1902 în sala cea mare de la 
„Hotelul Univers44. Teodor Onișor, preșe
dinte, Augustin Gruița. notar. Prețul de 
întrare: Loc I 1 cor. 20 bani, Loc II 80 
bani, Stal 40 bani. Începutul precis Ia 8; 
dre săra. Venitul curat e destinat îw fa

vorul societății „Concordia44. Bilete de în
trare se pot căpăta la „Consum", și săra 
la cassă. Contribuirile se primesc cu mul- 
țămită și se vor publica. Programa: I. 
„Biletul de Tramvai", comedie într’un act 
de Grigorie Mărunțeanu. II „Pălăria Cea
sornicarului44, comedie într’un act, locali- 
sată de A. G. N. III Bucovnă n’a învățat 
și umblă la însurat, seu „Vlăduțul Mamii44. 
comedie într’un act de loan Lupescu.

Villa Kertsch. Atragem atențiunea 
publicului, care petrece în vilegiatură la 
Brașov, asupra vilei Kertsch, situată lângă 
palatul de justiție, unde se află odăi aran- 
giate cu tot comfortul, er în parterre res
taurant cu grădină.

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

De la Bucurescî la Metz pe bicicletă.
Se scie, că distanța de la Bucurescî 

la Metz a făcut’o căpitanul Miron Costin 
călare, ajungând la țintă în timp mult mai 
scurt, decât locotenentul Heyl Kurt, care 
venise de la Metz la Bucurescî într’un 
timp, când căldurile nu erau așa de insu
portabile.

Puțin s’a vorbit însă de tovarășul de 
drum al d-lui Miron Costin, adecă de d-1 
colonel Vlădoianu, care a făcut aceeași 
distanță pe bicicletă. De sigur va inte
resa pe ori ce Român și în special pe ori 
ce sportsman, se afle în ce împrejurări a 
făcut d-1 colonel Vlădoianu acel tour de 
force.

La început d-1 Vlădoianu avea de 
gând se însoțescă pe căpitan numai pănă 
la frontieră. Fiind însă mare amator de 
sport, colonelul s’a hotărît pe drum, să-l 
însoțescă și mai departe, eventual pănă 
la Sibiiu. întovărășit deci de cei doi copii 
ai săi, d-șora Ghina și tînerul seu fiu Du
mitru, acești doi din urmă pe un tandem 
(bicicletă pentru 2 persone), colonelul a 
mers pănă la Sibiiu. Aici colonelul luă o 
nouă hotărîre, de a merge pănă la Buda
pesta. După ce a făcut și aeestă distanță 
(890 chm.) și a sosit în bune condițiuni 
la Pesta, a luat din nou hotărîrea de a 
merge mai departe, eventual pănă la Metz, 
ceea-ce a și dus la bun sfîrșit. Colonelul 
a fost sărbătorit în mod simpatic de că
tră corpul ofițeresc din Metz. El a luat 
parte la tote serbările date în onorea că
pitanului Miron Costin și prin amabilitatea 
sa a câștigat inimile tuturor camaradilor 
germani.

Șcdleîe medii gr. or. române din 
Brașov.

Insciinjare pentru anul școlar viitor.

Anul școlar 1902—1903 se va începe 
în 2 Septemvre 1902 st v., adecă în 15 
Septemvre st. n. Părinții, cari vreu să-și 
dea copiii la aceste școle. sunt poftiți a se 
presenta cu fiii seu cu ficele lor în can
celaria direcțiunilor respective în «jilele 
de 2, 3 și 4 Sept, v., adecă 15, 16 și 17 
Sept. st. n. pentru înmatriculare. — Șco
larii, cari se inmatriculeză pentru prima 
dată la șcdlele nostre medii, vor aduce 
testimoniu școlar, extras de botez și cer
tificat de revaccinare. Testimoniul școlar 
de pe clasa precedentă, au sel presinte 
toți școlarii, cari vin a se înmatricula, așa- 
der și școlarii,, cari au absolvat clasa 
precedentă la școlele năstre. In 30 și 31 
August și îii 2’ Sept. v. dela 8—12 ore a. 
m. și dela 2—5 ore p.. m. se vor ține esa- 
menile supletoriî și ele emendare. Cei ce 
s’ar presenta mai târd’iu, au se petițio- 
neze Fa- direcțiune, dovedind cu atestat 
valabil causa î'ntârd’ierii'.

Toțr școlarii, carî întră în- I. gimna- 
sială seu în I. reală, pot fi supuși urmi esa- 
men de primire. Esamenele de primire se 
vor ține în 31 August v., 2’ șr 3; Sept. v.

Nota: — Școlarii, cari vin dela un 
institut, unde1 în gimnasiul superior nu au 
învățat limba grecescă, au să fie supuși 
unui examen de primire din limba gre- 
căscă.

Didaetrul în gimnasiul inferior și șcdla 
reală este d'e 24l corone pe an, er în gim
nasiul1 superior ici. V. VIII) de 40 cor. pe 
an. — Cei înmatriculați pentru prima dată 
mai plătesc odată pentru tot-detina o taxă 
de 8- cor. Școlarii neromâni plătesc didac*-  

trul, taxa de primire și taxa pentru fon
dul de pensiune dupiu. Taxa pentru fon
dul de pensiune este în gimnasiul . supe
rior 10 cordne, er în gimnasiul inferior și 
școla reală de 6 cor. (cei scutiți de didac- 
tru plătesc */ 2 din acăstă taxă); taxa de 
testimoniu și de anuar e de 3 cor. (cei 
scutiți de didactru plătesc numai 2 cor.); 
er taxa de bibliotecă este în clasele infe- 
riore 60 bani, în cele superidre 1 cor. (Taxa 
de membru la societatea de lectură a stu
denților este pentru cl V. și VI. gimn. 1 
cor., pentru ci. VII. și VIII gimn. 2 cor.)

Didaetrul se pote plăti în 2 rate se- 
mestrale: */ 2 la înscriere, er l/2 la înce
putul semestrului II, ăr la celelalte taxe 
se plătesc de-odată și întregi cu ocasiunea 
inscrierilor.

Brașov, în 12/25 August 1902.
Direcțiunea.

ULTIME SCIRI.
Praga, 25 August. „Narodni Lisiy*  

amenință guvernul cu obstrucțiunea, 
dec.ă nu va satisface pretensiunile 
Cehilor, din carî aceștia nimic nu vor 
se cedeze.

Paris, 25 August. Coresponden
tul din Roma al cjiarului „ Temps^ 
scrie, că papa aprobă resistența față 
cu decretele relative la închiderea 
șcblelor congreganiste, desaprobă inse 
forma teatrală a resistenței și ar pre
fera forma juristică.

Diverse.
Un prinț la nunta unul funcțio

nar de postă. înainte cu vre-o câțl-va ani, 
actualul moștenitor al tronului Marei-Britanii 
primi întro di o invitare a lua parte la nunta 
unui funcționar de postă din Londra. Prin
țul urmând întru tote îndatoririlor stricte 
ale etichetei, trimise sS se spună ginerului, 
că nu pote asista la nunta lui. Acesta luând 
la o parte pe servitorul trimis de prinț, îl 
spuse, că nici nu s’a gândit măcar la aceea 
că prințul va veni la nunta lui, ci a făcut 
invitația numai cu acea speranță, că ma
reșalul curții îl va respunde în scris și el 
va pute ceti astfel răspunsul dela curte în 
fața tuturor ospeților adunați la nuntă și 
rugă din causa acesta pe servitor să vină 
atunci când vor fi toți nuntașii la masă și 
să anunțe, că prințul ar veni cu plăcere, 
dăr nu pote, fiind-că este ocupat. ÎI promise 
tot-odată servitorului 10 livre, decă va urma 
spuselor lui.

Ginerile mai voia prin acesta să arete 
socrilor, cari erau forte mândri, că și el 
are cunoscințe înaltă. Servitorul prințului 
se întorse la palat și ceru voie dela secre
tar să se ducă la nunta funcționarului și 
să spună în fața tuturor cele ce i-le spuse 
ginerile, pentru a pute câștiga cele 10 livre 
promise. Audind și prințul despre acestea 
dete ordin servitorului să se ducă în ținută 
de gală la nuntă și să anunțe, că „Alteța 
Sa regală prințul moștenitor ar fi venit cu 
plăcere la nuntă, decă și d-nul Vincent gi
nerile ar fi fost la nunta lui."

.... Servitorul spuse întocmai. îșî pote 
închipui orl-cine mândria socrilor pentru 
relațiunile ginerelui. Și servitorul prințului 
fu oprit la nuntă și tratat, ca un ospe de 
mare distincție.

Sosiți in Brașov.
Pe iliua de 25 August 1902.

H. Pomul verde.- Ioga, Tușnad: Lengyel, 
Turda: Bros, Dobrițin ; Comloș, Szalog, Gozybo- 
nosky. Pesta ț Georgescu, Cristescu, Sinaia : Lam
part Bucurescî; Cernătescu. Bușteni

H. Europa: Engel, Szant. Meyer, Pesta; 
D-na Nagy, Turda: Stcomf. Tauffer, Clușifi ; Za- 
karias, T. Roșu; Lipnich; Szolnok ,- Godri. Sibiiu; 
Szedlâc<ek, Azuga; Dinescu, Bacău ; Zwiebel, Are- 
lis. Zism-nn, Bucurescî; Văii Nagy, Wolfi, Ke- 
czeli. Deșiu; Bădițeanu. Costa, Bucurescî.'

TT Bucurescî; Hodovel, Clușia; Pilnstek, 
Maleczka: Venezianer, Făgăraș; Gergely, Szttcs. 
Laufier, Horovitz: Beer, GAldonyi, P-sta; D-»i> 
Vizanti. Zofi, Basarabia : de Maican, Bușteni; D-na 
Constantinescu, Sinaia ; Cordescu Balș ; lonescu, 
loho, Branco- eanu. Iorga, Bucurescî.

H. Orient; Stanescu, Costinescu Nămescî ; 
Moșoiu, OrleiescI; Iliescu, Craiova; Constanrine- 
scu, Sinaia; Oprt-seu. Seliște ;Kleinrath, R. Vîlcei 
D-na Krauss, D-na Lauritsch, Făgăraș.

Proprietar: Dr. Aurel ATureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Top.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 25 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................121.80
Renta de corone ung. 4% • • • 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/20/0 . 119.35 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4‘/2%. 100 “ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.85 
Bonuri rurale ungare 4(,/0 .... 97.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii...................  203.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25 
Renta de argint austr.........................101.75
Renta de hârtie austr.........................101.65
Renta de aur austr............................. 121.55
LosurI din 1860.................................... 152.20

nali keszpenzfizotbs mellett a keres- 
kedelmi torvbny 306 §-a ertelmeben 
fognak a legrobbet igerbnek eladatni.

Brass 6, 1902 evi Aug. 23-ân. 
Nemes Peter, 
kir. kozjegyzo.

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 84
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 727.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 682.25
Napoleondorlî.......................................19.08
Mărci imperiale germane . . . ÎIO.O?1/^
London vista............................. 239.70
Paris vista.................................. 98.20
Rente austr. 4% de corone . . 100.15

Note italiene.................................. 94 35

367—1902.
flgyszăm.

ĂRVERESlgHIRDETMEHY.
Az „Albina11 'takarek- 6a hitel- 

intezet brassoi fioktelepenek mc-gke- 
resese folytân ezennel kozhirrb te- 
szem, bogy az ezen pbnzintezetnel:

I. Guttmann Alfred bukaresti 
lakos âltal elzâlogositott, osszesen 
1800 koronâra becsiilt kbvetkezo 
ekszerek: bt (5) darab brilliântos es j 
egybbb drâgakoves g\ urii, egy (1) i 
oarabb araoybroche, egy (1) ugyan- 
olyan karporecz, egy (1) pâr brilliân 
tos fulbevalo es gyâmânt collier;

tovâbbâ:
II. Dâvid A. Marcus bukaresti 

lakos âltal elzâlogositott Osszesen 
1040 koronâra becsiilt kovetkezb târ- | 
gyak: egy (1) kis arany ora lâncz-' 
czal, ket (2) darab arany perecz bril- 
liânt es jegyeb drâga-Ovel, egy (1) 
aranybroche, egy (l) pâr brilliântos 
fulbe valb, hârom (3) darab brilliân
tos es egybbb drâjakOves aranygj ti- 
rii; az „Albina11 penzintbzetnek hely-I 
ben a belvârosi foteren 22 bâzszâm 
alatt levo bivatalos helyisegeben f. 
1902 evi szeptember ho 10 en d. e. 9 
brakor tartandb nyilvânos ârverbsen 
egyfittesen vagy darabonkent is azon-

Brassovărniegye alispănjâtol.

Sz. 10728-1902.

Hirdetmeny.
Az 1890 bvi I t.-cz. 22. §-a er- 

telmbben Brasso vârmegye tOrveny- 
hatosâgi utainak epitesi. kezelesi es 
fenntartâsi kiadâsairol, valamint a 
kiadâsok fedezesâre szukseges beve- 
telekrol osszeâllitott 1903 —1904. evi 
koltsegvetâsi eloirânyzatât Brasso- 
vârmegye kozigazgatâsi bizottsâga f. 
evi augusztus ho ll-6n tartott iile- 
sâben 571—902 kib- sz. a. letârgsal- 
ta es elfogadta

A koltsegeloirânyzat f. bvi szep
tember hb 1 toi ugyanazon ho 15-ig 
bazârblag azzal a megjegyzâssel te- 
tetetik ki 15 napi k bzszemlbre, bogy 
az a vârmegyei szâmvevbsegnbl a 
a bivatalos orâk alatt betekintbetb 
es az eset leges felszolamlâsok a. 
jeizett hatârido alatt hozzâm bead- 
hatbk

Brasso, 1902 evi aug. bo 21-en.
Dr. Jekel Frigyes s. k. 

alispân.
(689)1—1

Cursul pieței Brașov.
Din 26 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Arginc român. n 18.80 77 18.88
Napoleond’ori. 71 19.04 71 19.07
Galbeni 71 11.20 71 10.30
Ruble RusescI 77 2.54 77 —.—
Mărci germane 77 117.25 7»

Lire turcescl 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albin a 5°/( 101,- n 102.-

O) suflîît imediat
j â im&W apiâcațăeîr! 

1 prăvălia mea de mărfuri coloniale 
și de ferărie, în Szâsz-Sebeș.

Se cere cunoscința limbilor 
română, germană și maghiară.

hsif 0mțîu. j

XJ aXL rarocs-jsMZMfla
Cu diua de adi punem în circulație cea mai

renumită și plăcută apă minerală

R EP ATI“^

mâ

?

Pentru 

Weghtaa ia 
0 casă cu etaj 

forte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Brașov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din done 
locuințe îrumose, parte parche
tate, tie care cu 5 odăi, 2 bucă
tării, 2 cămarî, odae de bae, piv
niță mare, șopron, spălătorie, gră
dină și o curte spațiosă, aprbpe 
de piață, forte cantată, pentru 
locuințe de vară, este de

■J 7
din causa mutării, cu preț mo
derat și din mână liberă.

informații Strada Caterinei 
Nr 17 în etaj

Plecarea șl sosirea trennrilor de stat rog. nng. io Brașov.
Vah&mg diet I ffitaiu st. ii. 1909,

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’40 miu. dimiu.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7’48 min sera.
IV. Tr. acc. la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5-15 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’ — miu. sera.

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

(are legătură cu Tușuad 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 Zernescî (gar. Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. rn.

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-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 6-19 min. dim.

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

are tină legăcu linia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

i I. Tren aocel. la orele 5’7 m. dim.
1 II. Trenul de persone la ora 8 dim.
III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9'7 min sera.

Dela BucurescT la Brasov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5 — m. 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 Brasov:
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. d>4a Ciuc-G'.’imes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la âra 6’50 m. sera

,are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
I
j Dela ZernescI la Brașov (gar. Barto’i mem.)

1. Trenul mixt la ora 7’1 2 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 Brasov:♦

I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora 1-13 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.
IV. Tren mixtla ora 10’5 m. sera.

provenită din isvorul „Bathorî“ din KăszoFi-împer, 
în stare cat se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate S>r. ISela Lengyel se espri- 
astfel:
,,Isvorul din Kaszon-Imper „Re pat i11 dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formbză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată/1

Profesorul Bir. Sigismund Puijes% cjice:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati11 s’a întrebuințat 

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

Profesorul WilBteBm Blanko se esprimă
„Apa minerală „Bepati11 este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apăvindecătbre, i 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa 
importată din Boemia, numită apă de Krondorf.11

c a tara-

astfel: 
escelenfă 
d e efect 

scumpă

Depositul principal se află
jets- in Târgul toilor nr. 4. |

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.

&f!i
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Pentru România și străinătate:
Pe tîeiluai

șa sa luai
? a . .

ABONAMENTE
X>UĂ_

Prețul abonamentului este:

I

Pentru Austro-Ungaria:

șess luai .
aa aa

Abonamente Ia, numerele cu data de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria:

9 aa . . . . 4 aer.
*e fese luai . â „ 

iz'ai luai. . 1 ,,
--- <■ rii

Pentru România si străinătate:*
S’ a au . . . . » 
!î?a șâse luai . . 
Pa is* ei luai . .

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

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

GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipografia A. Murușiauu, 1 rasov.


