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Albanesii.
(a) Intre popotele balcanice ocupă 

un loc însemnat Albanesii.
Nici SiavI, nici Turci, nici Greci, 

Albanesii sunt pote cel mai vechiu 
popor în Europa. Ei se fălesc a fi 
descendenții vechilor Pelasgi. Limba 
lor formeză în familia limbilor indo- 
germane o ramură deosebită.

Formând un număr de populație 
compactă de un milion și jumătate, 
după-ce în secolul al XV. au jucat 
un rol glorios sub conducerea lui 
Scander-beg, istoria lor din secolele 
ce au urmat, este echivalentă cu un 
somn letargic în ceea ce privesce 
conscienfa națională. Pe timpul res- 
boiului de independentă al Elenilor, 
Albanesii erau divisațî: Creștinii, în 
număr mai mic, ortodox! și catolici, 
țineau cu Grecii, er mohamedanii, 
mai număroșT, țineau cu Turcii.

După secolele de letargie națio
nală și politică, elementul albanes 
începe și el a se reuni, a ave con- 
sciență de rolul, pe care va fi che
mat a-1 juca, mai curând ori mai 
târdiu, când forța lucrurilor va aduce 
cu sine desagregarea unui imperiu, 
ce se apropie cu pași mari de ru
ina sa.

înainte de asta cu doi ani, când 
Românii fură bruscați în sentimen
tele lor cele mai sfinte și când asa
sinii bulgari, cu o temeritate ne mai 
pomenită, și-au ales ca teren pen
tru operațiile lor criminale însuși 
pământul României, colonia alba- 
nesă din capitala României a luat 
parte viuă la indignarea, ce cuprin
sese pe toți Românii în urma asasi
nării lui Ștefan Mihăileanu.

S’a ținut un meeting în Bucu- 
resci, la care a participat și colonia 
albanesă. Unul dintre oratorii de la 
acel meeting, în focul său tineresc, 
luase un drapel român în mâna 
dreptă și unul albanes în mâna 
stângă și în entusiasmul său patrio
tic, a invitat mulțimea enormă, să 
jure, că de acjl înainte prietenia ro- 
mâno-albanesă va fi indisolubilă.

Ovațiunile, ce i s’au făcut ace
lui tîner Român, din partea Alba- 
nesilor, a fost de nedescris.

Acuma ni-se raportâză din Bu- 
curesci, că Dumineca trecută colo* 
nia albanesă din capitala Româ
niei a dat o serbare în grădina 
Zdrafcu, cu scop de a aduna fon
duri și de a stringe legăturile, ce 
trebue să unâscă pe membrii aces
tei colonii.

Era lume multă la acesta ser
bare și orchestra și lăutarii români 
și albanes! au cântat cântece patrio
tice, în special imnul dedicat prin
cipelui Castriota, care a fost mult 
aplaudat. S’au distribuit cu acâstă 
ocasiue reliquii de ale principelui 
Scander-beg și fotografii de ale prin
cipelui Don Juan d’Aladro Cas
triota, în uniforma sa de diplomat. 
Entusiasmul a fost la culme.

Nu mai încape îndoiâlă, că miș
carea națională a acestui element 
viguros din Balcani, a cuprins ini- 
mele tuturor Albanesilor, fără deo
sebire de religiune. Astăzi preva- 
lâză la dânșii consciența națională 
și momentul cel mare, care se apro
pie, nu-i va mai găsi pe creștini și 
mohamedanf divisațî, ci cu toții vor 
fi uniți ca națiune albaneză în jurul 
stindardului lor național, purtat de 
strănepotul lui Gheorghe Castriota, 
Scander-beg, Don Juan d’Aladro-Cas
triota.

Acesta, după-ce trăise în Spa
nia, unde fusese exilați străbunii lui 
încă prin secolul al XV, înaintă pe 
scara hierarchică a demnităților lu
mesc! pănă la rangul de represen- 
tant diplomatic al patriei sale adop
tive. Ca atare îș! avea postul la Bu- 
curesci, unde veni adesea în contact 
cu bărbați din poporul, căruia și 
el aparținea. Și după-ce s’a retras 
din diplomație și a pătruns la inima 
lui apelul poporului albanez, care îl 
chema ca liberator, a răspuns din 
Paris printr’o proclamațiune, publi
cată eu data de 31 Ianuarie a. c.

El se mărturisesce în acesta pro
clamație de umil servitor al Alba

niei, născut pe pământ strein, în 
urma vicisitudinilor, car! constrîn- 
seră să plece în exil pe străbunul 
seu loan Castriota, fiul lui Gheorghe 
Castriota-Scanderbeg. Deși născut 
însă pe pământ strein mărturisesce 
că cjhia și 'noptea alt gând n’are, 
decât scăparea Albanesilor.

Ce vor Albanesii?
Ei nu vor decât realisarea drep

turilor lor juste. Ei nu rîvnesc la 
binele altora, ci vrâu numai se aibă, 
ceea ce tdte popdrele din lume au: 
o patrie.

Macedonia este în flăcări Porta 
este somată a acorda acestei pro
vincii constituțiunea autonomă stipu
lată în tratate. Odată dobîndită 
autonomia Macedoniei, acâsta este 
echivalentă cu autonomia forțată a 
Albaniei.

Și o nouă patrie vigurbsă vom 
vedă răsărind în Răsăritul Europei.

Patria albanesă!

Darânyi despre naționalități. In 
Timișdra s’a deschis Duminecă congresul 
apicultorilor. La congresul acesta s’a dus 
se participe și ministrul unguresc de agri
cultură Ignatie Darânyi, ca patron al con
gresului și al esposiției de apicultură, ce 
s’a. arangiat din incidentul acesta. La vor
birea cu care l’a întîmpinat br. Ambrozy 
Bela, ministrul Darânyi a răspuns printr’un 
discurs, în care a făcut enunciațiuni inte
resante.

A dis, că „Ungaria nu cunosce copii 
mașteri, că aici fie-care cetățen se bucură 
de tratament egal și de iubire egală (?) 
De aici vine, că cetățenii nemaghiari ai 
ținutului, fără deosebire de religie, limbă 
și naționalitate, s’au putut desvolta și pros
pera pe-o formă. Față de acesta — con
tinuă ministrul —vedem, că atitudinea sta
tului ungar e resplătită tot cu asemenea 
iubire de cătră cetățenii nemaghiari, ei 
tot-deunas'au alipit cu credință de idea de 
stat maghiar (!) și cu mândrie se mărtu
risesc adi și în viitor de fii ai patriei* 
(Aplause).

Noi credem, că acest „compliment1* 
la adresa Nemaghiarilor l’a făcut minis

trul Daranyi mai ales în urma împrejurării, 
că la congresul din Timișdra participă și 
apicultori din Germania și Austria. Alt
fel nu s’ar fi hasardat d-1 Daranyi a de
clara, că națiunea maghiară „nu și-a luat 
puterea din asuprirea altora, ci și-a vădut 
garanția drepturilor și libertății sale în 
respectarea drepturilor legale și a libertății 
altora* (!) Și cum-că considerațiuni de fe
lul acesta l’au îndemnat pe Darânyi să 
vorbescă cum a vorbit, reiese și din fap
tul, că s’a dispus, ca vorbirea lui să fie 
tălmăcită și în nemțesce, pentru-ca să scie 
și streinii cum judecă un ministru ungu
resc asupra cestiunei naționalităților.

Bulgaria și România. întăririle și 
fortificațiile, ce se fac în Cernavoda, la 
capătul podului de peste Dunăre, sunt ur
mărite cu vie atențiune de Bulgari. Acum 
în urmă, pe lângă măsurile luate încă de 
acum doi ani, s’a mai detașat în localitate 
o baterie de artilerie de cetate, er pune
rea pietrii fundamentale a casărmei nece
sare, s’a făcut deja. Se mai anunță, că două 
baterii de obuzerie vor fi instalate la Cer
navoda, la capătul .podului peste Dunăre. 
Ele au fost deja comandate casei Krupp 
din Essen și vor sosi în curând în țeră.

In urma acestor măsuri, se scrie din 
Sofia, că guvernul bulgar a decis întări
rea Silistrei, în partea din spre uscat, pen
tru a nu contraveni tratatului din Berlin, 
care a dispus, după cum se scie, distruge
rea tuturor fortărețelor de pe malul Du
nării. O companie de geniu a fost trimisă 
la Silistra, pentru efectuarea acestor întă- 
rituri.

Slovaci! și congresul studențesc 
din Pesta. Foile unguresc! aduc soirea, 
că studenții academici slovaci înscriindu-se 
de membrii la „Corda Frates“, au cerut 
de la presidentul secției .maghiare să le 
libereze bilete de membru, dăr oăvreu să 
figureze în congres ca membrii secției slo- 
văcesci independente. Cererea însă le-a fost 
respinsă pe motivul absurd, că legea de 
naționalitate nu recundsce, decât o na
țiune unitară ungară (!) In urma acâsta 
studenții slovaci au decis să-și reclame 
drepturile în congres.
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Jemeljan Piljai.
De Maxim Gorjklj.

(2) (Urmare.)

El tăcu, îș! băga mâna în buzunar, 
scose punga, o întorse pe dos, se uită la 
ea, scuipă mânios și o aruncă în mare.

Valurile apucară pungulița murdară 
și o duceau de la . mal, — der pe urmă, 
după ce s’a uitat mai bine la acest cadou, 
l’au aruncat cu indignare erăși la mal.

„Nu o primiți? Trebue să o primiți!1* 
Jemeljan luă erăși punga udă, băgă o 
piatră în ea, se opinti făcând un arc cu 
brațul său și o aruncă departe în mare.

Eu am rîs.
„Ce rîdi? Ce mai om ești și tu! Ce

tesc! la cărți, le porțî chiar cu tine, der 
să cetesc! în sufletul cuiva, asta nu o 
poți! Tu monstru cu patru ochi !**

Asta se referia la mine și de vreme 
ce Jemeljan mă numi „monstru cu patru 

ochi**, am dedus, că mânia lui contra mea 
trebue să fie fdrte mare, căci numai când 
era forte mânios, îndrăznia să-și bată joc 
de ochelarii mei; altminteri poddba acesta 
involuntară îi inspira un fel de demnitate 
și importanță din partea mea, așa că în 
primele dile mi-se adresa numai per „d-ta“ 
și se purta față de mine cu mult respect, 
cu tdte că purtam și eu împreună cu el 
cărbuni pe un vapor românesc și eram 
tot așa, ca și el, sdrențos, sgăriat și negru 
ca dracul.

Eu mî-am cerut scuze și cu gândul, 
de a-1 liniști, începui să-i povestesc despre 
alte țări, căutând a-1 lumina, că ceea ce-și 
închipuesce el despre cârmuirea sorelui 
și a norilor, se ține de domeniul basmelor.

„Aud? Așa! Ei bine! Da, da!...“ mă 
întrerupea el din când în când, eu însă 
simțeam, că interesul lui pentru țările 
streine și pentru traiul și vieța de acolo 
nu era așa de mare, cum îl sciam mai 
’nainte, din contră observai, că d’abia mă 
asculta, și par-că căuta ceva cu ochii în 
depărtare.

„Acestea tdte sunt forte frumose!** 

mă întrerupse în sfîrșit, făcând un gest 
disprețuitor cu mâna. „Eu însă te întreb: 
decă ne-ar veni în drum un om cu mulți, 
mulți baniu — și apăsa cuvântul „mulțî“
— căutând la ochii mei pe sub ochelari
— jjl’aj gâtui tu, pentru-ca să-ți poți pro
cura cu banii lui ceea-ce ai nevoie ?“

Eu am tresărit.
„De sigur, că nu!** replicai eu. „Ni

meni n’are dreptul, să-și răscumpere bună
starea cu prețul unei vieți de om!“

„Uhu! Da... acesta stă scris fdrte 
frumos în cărți — der mai mult din pri
cina Iconscienței — însă, decă domnul, 
care a iscodit aceste porunci — decă a- 
cestui domn i-ar fi mers rău, și el ar fi 
oroorît pe cineva, ca să se potă conserva 
pe sine. Dreptul! Acesta-i dreptul !** — și 
înaintea nasului meu vedeam pumnul 
vînjos al lui Jemeljan. „Și toți omenii, 
fie-care în felul său, se îndreptâză după 
acest drept 1 Ce sunt drepturile ? !**

Jemeljan tăcu și își încrunta sprin- 
cenele, așa că ochii i-se ascunseră cu totul 
sub ,ele.

Eu nu răspunsei!! nimic, fiind-că sciam, 
că e de prisos a i-te opune, când era 
mânios.

El arunca o bucată de lemn, oare îi 
veni sub picidre, în mare, suspină și dise: 
„Ași vre se fumez !**

In drepta ndstră zării pe câmpie doi 
țărani, cari erau lungiți pe pământ și pri
veau spre noi.

„Dea Dumnedeu bine, Domnilor!** 
striga Jemeljan cătră omeni. „Nu cumva 
aveți la voi tutun ?**

Unul dintre țărani își întorse capul 
cătră tovarășul său, scuipa din gură un 
cotor de erbă mestecat și dise greoiu: 
„Vrei tutun, Mihaile?1*

Mihail se ută la cer, fără îndoială 
pentru a-și cere voie de la acesta, ca să 
vorbescă cu noi, și apoi se întorse spre noi.

„Sănătate bună!** dise el. „Incontro?** 
„La ocne, la Oczakow!"
„Ah, V’au chemat acolo?**
Noi tăcurăm și ne aședarăm lângă 

dânșii.
„Ascultă, Nichită pune-ți bine jaș- 

căul, ca să nu ți-1 ducă corbii!“
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Ministru resboinic. E vorba firăș! 
de ministrul de răsboiu frances Andre. 
Dilele trecute a asistat în Bourgoin la 
desvălirea sărbătorfiscă a monumentului 
soldaților căduț! în resboiul de la 1870. 
El a ținut și aici un discurs, în care a 
accentuat, că între armată și Franța nu 
pote fi deosebire de vederi. „Vrem o ar
mată puternică, — dise ministrul — căci 
de acum înainte trebue se învingem; e ne
cesar deci, ca toi cetățenul frances capa
bil a purta arma, se capete instrucție mi
litară, pe care escelentul nostru corp de 
ofițeri e dispus â i-o da în timp de 
doi ani".

„Reichswelir“ despre Românii 
grănițeri.

„Reichswehr", organul cercurilor 
militare din Viena, a publicat întru- 
nul din numerele sale mai recente, 
un articol important sub titlul: „In 
maghiar ischen Fesseln". Articolul e da
tat din Caransebeș și e de următo
rul cuprins:

Sunt 30 de ani de când s’a desfiin
țat regimentul de graniță 13 român bănă- 
țen, și teritoriul seu a fost încorporat dim
preună cu populația (259,790 suflete) sta
tului ungar de nou înființat. Schimbarea 
acesta a atins infinit de dureros pe vechil 
soldați, cari aprfipe un secol au stat sen
tinelă la Dunăre și mii din ei au sângerat 
pe câmpiile de luptă ale Italiei și Boemiei 
pentru împăratul și pentru gloria armelor 
Austriei. Generalului Sardier, care a se- 
vîrșit desființarea regimentului, i-a cădut 
forte greu trista schimbare, spiritele s’au 
liniștit însă, cel puțin la aparență cu vorba 
că: „împăratul doresce, er el numai binele 
vostru îl vre.“ Soldați! crescuți în fideli
tatea cătră împărat, au primit deci cu re- 
signație mută intrarea funcționarilor ma
ghiari, cari au luat în mânile lor adminis
trația, cu devisa, că statul ungar garanteză 
libertate și egalitate înaintea legii, s’a sfîr- 
șit cu contribuția sângelui, cu disciplina 
militară rigorfisă, toți vor deveni cetățeni 
liberi ungari.

Schimbarea însă a adus desamăgire. In 
noul comitat Severin o ne mai pomenită 
cofiipțiune a eșit la suprafață. Vice-spanul 
Pausz a defraudat 40.000 fi. bani de ai 
orfanilor. După acesta ;vechiul comitat a 
fost desființat și a fost contopit cu comi
tatul Carașului. Statul ungar a stîrpit gra
dat tot ce reamintea timpurile vechi. Lo
cul vechilor dascăli primari încercați, l’a 
ocupat dascălii maghiari, cari învățau pe 
copii într’o limbă nepricepută de ei și în 
sfîrșit învățarea limbei germane a fost 
definitiv interdisă. Au fost desființate pro
prietățile familiare, s’a desorganisat vieța 
familiară atât de bine arangiată odată

Din noua generație a devenit un pro
letariat înspăimântător. Jafurile,-omorul și 
furtul e la ordinea dilei între ei. Justiția

Nichită rîse șiret în barbă-i și puse 
bine jașcăul, Jemeljan scîrșnia din dinți.

„Va să (Jică, v’ar trebui tutun?"
„N’am fumat tare de mult", răs- 

punseiu eu, zăpăcit de acestă primire, și 
fără a mă pute hotărî, să răspund direct.

„Și de ce nu ați fumat. Trebuia se 
fumați 1“

„Ascultă, mă, mojicule! Taci din gură! 
Decă vrei, dă-ne, dâr nu trebue să-țibați 
joc de noi! Chîorule! Ți-ai perdut consci- 
ența în acestă câmpie? Am să-ți dau o 
trânțelă, să rămâi acolea lat!" urla Jemel
jan, rotindu-și ochii.

Țăranii se speriară și săriră în sus, 
puseră mânile pe ciomegele lor și se pos
tară strîns lângă olaltă.

„Oho, frățiorilor! Așa cereți voi? Ei, 
haideți!“

Țăranii dracului aveau chef de bă
taie, de asta nu mă îndoiam de loc. Je
meljan, judecând după pumnii lui strînși 
și după ochii lui, ce ardeau într’o văpaie 
sălbatică, era și el dispus la hârjonfilă. 
Eu n’aveam nici puterea, nici plăcerea să 

graniței militare o provedea comod un 
major și patru căpitani auditori și pe edi
ficiul închisorii garnisonei din Caransebeș 
de multe-ori s’a arborat stindardul alb. 
Adi nici presidentul tribunalului, cu patru 
judecători și o gardă întregă dețnotari, nu 
răsbesc afacerile. Afară de tribunal patru 
judecătorii de ocol (jârasbirosâg) adminis- 
treză justiția și zadarnic au mărit temni
țele, căci ele sunt permanent pline.

In chipul acesta e tîmpită și detno- 
ralisată sistematic populația vechei granițe 
militare. Scopul principal al „Maghiariei" 
liberale este se stîrpescă din tînăra gene
rație alipirea cătră Austria, moștenită de 
la părinți. Imnul împărătesc „Gott erhalte", 
nu e permis să se cânte nicfîn școle, nici 
la ocasiuni festive și graniței nu-i este 
iertat a recunosce pe „împăratul Austriei". 
Creerii copiilor sunt umpluțiîn școle cu im
nuri maghiare, der acestea nu încap în- 
sufletul lor și Je uită când să încheie ur
gisitul an școlar maghiar.

Prin aceea, că guvernul unguresc 
prigonesce sistematic tot ce e austriac nu-și 
ajunge scopul la populația grănițărescă 
din Bănat, și nu-1 va ajunge nicl-odâtă, 
fiind-că tradiția austriacă, amintirea glo
riei austriaco și iubirea cătră împăratul e 
mai puternică, decât totă violența maghia- 
risării. Românul are o vorbă: „Ține minte", 
și el nici n’a uitat cât de fericit, cât de 
mulțămit era sub drapelul vulturului cu 
două capete și cu câtă bucurie dădeau 
năvală 'părinții lui pe lângă cântecul „Gott 
erhâ'lte* în contra inimicului. De 30 de 
ani geme Românul bănățen sub jugul 
maghiar și cu resignație mută își așteptă 
ora liberărel, timpul, când vulturul cu 
două capete își va întinde glorios stindar
dul asupra lui.

Va veni timpul, și nu peste mult când 
împăratul ne va chema, jer noi pentru îm
păratul trăim, asta e credința neclintită 
a populației române bănățene. Săptămâ
nile viitore ne așteptă o încercare grea și 
durerosă. Nu numai cercurile ultraiste1 ma
ghiare ale capitalei, der și Lugoșul ne-a 
adresat provocarea să sărbătorim aniver
sarea nascerei lui Kossuth Lajos.

La 1848/49, la 59 și 66 ne-am luptat 
eroieesce pentru împăratul Austriei, și 
acum ni-se cere nouă, populației fidele 
imperiului, se sărbătorim pe omul, care la 
14 Aprilie 1849 a declarat dinastia de 
Habsburg de detronată pentru vecie și s’a 
proclamat pe sine dictator. Nu seim ce 
atitudine va lua comitatul și autoritatea 
față de acest atentat îndreptat contra lea
lității poporului român, însă tfite comu
nele din fosta granița militară română din 
Bănat stau morțiș pe;lângă hotărîrea, de a 
nu suferi nici un fel de sărbare pentru 
Kossuth.

Maghiarii se serbătorescă pe Kossuth 
al lor, decă vreu. Serbarea-Kossuth n’are 
însă loc în vechia graniță militară bănă- 
țenescă și pretutindeni unde Românii sunt 

iau parte la luptă și căutam să împăciu- 
esc pe adversari.

„StațI fraților! Soțul meu este prea 
firetic! Asta încă nu-i cine scie ce lucru 
mare! Er voi, dați-ne, decă vreți, puțin 
tutun și apoi ne vom căuta de trebă.l"

Mihail se uita la Nichita, Nichita la 
Mihail și amândoi începură a se rînji.

„Asta a-i fi putut s’o spui de la în
ceput".

Mihail băgă mâna în buzunar, sefise 
un jașcău mare și mi-1 întinse.

Nichita deslegâ un sac, scose din el 
o pane mare și o bucată de untură sărată 
și mi le întinse mie. Eu le luaiu. Mihail 
rîdea și îmi mai dădu și tutun. Nichita 
mormăi: „Se vă ospătați sănătoși 1“ Eu 
mulțumii.

Jemeljan se lăsă jos și dise destul 
de tare: „Mojici!"

Țăranii se depărtară cu pași grei, 
privind mereu înapoi. Noi ne aședarăm 
pe pământ, nu îi mai băgăm în semă și 
începurăm a mânca pâne cu untură. Je
meljan flecăria tare, pufăia și îl vedeam, 
că îmi ocolesce privirile. 

în majoritate, fiind-că nu se pote concorda 
fidelitatea cătră dinastie cu cultul lui 
Kossuth. Aceste sunt contraste, peste 
cari nu pote trece nici cea mai cutezată 
rabulistică a lui Szell-Apponyi.

„Egy eter ies" de la 30 August re
produce în întregul seu articolul din 
„Reichswehr" și în numărul în care o 
face acesta, se espectorâză în chipul 
următor :

„Nu este dre o stare rușinosă și de
testabilă aceea, că „Reichswehr" din Viena 
publică un articol despre asuprirea Româ
nilor din fosta graniță militară și le aduce 
aminte acestora de virtutea de odinioră, 
de fidelitatea cătră împăratul austriac? 
Nu e lucru rușinos, decă guvernul ungu
resc tolereză, ca o foie vienesă să ațîțe 
direct populația din comitatul Caraș-Se- 
verin la denegarea fidelității de supus al 
statului ungar, îndemnându-1 să se infeo- 
deze din nou Austriei, fiind-că numai sub 
stăpânirea împăratului austriac a avut’o 
ea bine. Poftiți de; cetiți acest articol.... 
Decă guvernul unguresc ar ave numai un 
pic de energie, ar interdice momentan 
foia acesta în țeră. Pote că n’o va face. 
Noi însă îl provocăm serios să o facă.....SOIRILE DILEI.

20 August v.

Consistorul metropolitan gr. or. 
s’a întrunit astădî în Sibiiu în ședință 
ordinară.

Manevrele navale. La manevrele 
navale ale marinei austro-ungare de răsboiu, 
ia parte în anul acesta șiMaj. Samonarchul 
In 1 Septemvrie Maj. Sa a sosit în Pola, 
unde în aceeași sără s’a ținut mare re- 
cepțiune în palatul admiralității. Maj. Sa 
e încuartirat pe iachtul „Miramare". Cea 
mai interesantă problemă a manevrelor 
va fi debarcarea trupelor. Manevrele vor 
dura pănă în 4 Septemvrie.

Regele României, terminând cura 
pe care a făcut-o la Gastein, a plecat din 
acea stațiune balneară Sâmbătă. Regele 
s’a dus cu trăsura pănă la Lend, de unde 
a luat trenul pentru Insbruck, unde a so
sit Sâmbătă sera la firele 7 și 35. Suve
ranul a plecat din Insbruck Duminecă la 
orele 9 și 25 dimineța și a ajuns la Lan- 
deck la 11 fire. A pornit din acestă loca
litate cu trăsura prin frumoșii munți ai 
Elveției și s’a dus la Ragaz, unde va 
urma erăși o cură de câte-va săptămâni.

Pod de fer peste rtul Timiș. Încă 
din anul trecut s’a început construirea 
unui pod de fer peste Timiș, care legă 
Lugoșul-român de cel german. Podul 

I fiind acum terminat, s’a predat circulațiu- 
nei cu mare solemnitate. Dumineca tre
cută, 31 August n., representanții orașului 
Lugoș plecară în corpore de la casa ora
șului spre noul pod, unde publicul nume-

Se făcu seră. Departe peste mare se 
coborî amurgul și acoperi valurile cu un 
vel ușor albăstruii!. Departe, departe în 
largul mării părea a se ridica o massă de 
nouri gălbui-violețl, împrejmuiți de o co- 
lfire aurie roșcată, cari se apropiau de 
câmpie, îndesând amurgul. Acolo însă, în 
depărtare, se vedea un evantail uriaș pur
puriu format din radele sorelui, ce asfinția, și 
care copleșia pământul și cerul cu nuanțe 
de colori moi și delicate. Valurile se 
sdrobiau de mal, er marea, aici de colfi- 
rea rosei, colo vânătă, era frumosă la ve
dere.

„Acuma să fumăm ! Fire-ați ai dracu
lui țărani!" Jemeljan părea că a isprăvit 
acum cu țăranii și respira mai ușor. „Mer
gem mai departe, ori mânem aici?"

Eu nu eram dispus a merge mai 
departe.

„Să mânem aici", diseiu eu.
„Să mânem aici 1“ — răspunse el și 

se întinse pe pământ, uitându-se la ceriu.
(Va urma.) 

ros aștepta cu nerăbdare. Aci se ținu o 
scurtă vorbire, de pe țărmurile Timișului 
răsunară câte-va trescuri și în sunetul 
unui marș musical bariera se deschide, 
er trecerea fii liberă. Ce bucurie! Fie-care 
se grăbea, îndesându-se a trece de prima- 
dră peste noul pod, ca și când puntea 
noului pod ar fi condus omenimea spre o 
fericire eternă. Să le fie deci spre folos 
fraților Lugoșeni! Un abonent al nostru 
din Lugoș ne scrie, că tocmai în fața 
acestui pod se înalță falnic o clădire 
nouă cu trei fațade, de-o frumseță rară și 
unică în felul ei. Pe proprietarul acestei 
mărețe clădiri, d-1 M. Beșan notar public 
reg., îl felicită mic și mare dorindu-i viață 
îndelungată și moștenitori vrednici de 
acel locaș.

Scola român» din Sofia. Diarele » ’ 
vienese aduc scirea, că agenția română 
diplomatică din Sofia a primit o notă de 
la guvernul bulgar, prin care îi se aduce 
la cunoscință, că în cașul când școla ro- 
mânescă din capitala Bulgariei nu va 
trece sub controlul ministerului de ins
trucțiune al principatului vecin, va fi în
chisă. Nota acesta a fost adusă și la cu- 
noscința cabinetului român.

Vase de răsboiu rnsescl în apele 
românesc!. Două unități ale escadrei ru
sesc! din Marea-Neagră — vasele „Boug“ 
și „Gonete" — au fost Sâmbătă la Sulina 
au staționat puțin timp în \radă și apoi 
au reluat largul mărei. Visita acesta a 
două bastimente de răsboiu ale împărăției 
vecine a trecut aprfipe neobservată; i-s’a 
dat cel mult atenția unui fapt divers.

Congresul studenților români la 
Focșani. La 1 Septemvrie v. a. c. stu
denții români, membri ai nonei federații 
studențesc!, sunt convocaț! la un mare 
congres, ce va ave loc în orașul Focșani. 
In acest congres se va hotărî între altele 
atitudinea studenților români la viitorul 
congres internațional, ce are a se ține la 
11 Septemvrie a. c. la Budapesta — față 
de declarațiunile făcute în parlamentul 
ungar de ministrul instrucțiunei publice 
Wlassics, de a elimina din școle pe stu
denții români din Transilvania, cari ar 
participa la viitorul congres, ca făcând 
parte din secția română. Totodată față 
și de scrisorile președintelui federației prin 
care desavueză pe d-1 I. Scurtu și L. Bol- 
caș, vicepreșidenț! ai secției române. Cea 
mai mare parte dintre studenți sunt de 
părere, că secția română să se abțină de 
la congres. In ori-ce cas acest punct va 
face obiectul discuțiilor din congresul dela 
Focșani.

Planurile fortificațiilor române 
furate? Luăm după diarele străine, cu 
reserva cuvenită, următorea scire trimisă 
din Bucuresci numitelor cjiare: Se svo- 
nesce în cercurile militare, că din arhivul 
secret al statului major general s’au furat 
nisce importante planuri de fortificație. 
Planurile furate sunt acelea referitore la 
fortificațiile din Bucuresci, precum și la 
lagărul fortificat dintre Focșani și Nămo- 
lfisa. Intre actele furate se află și planul 
general de mobilisare, precum și o hartă 
a provisiilor de muniții. Tdte acestea sunt 
de-o estremă valdre. Cercetările ar fi scos 
la ivfilă, că aici au operat nisce agențî 
bulgari din însărcinarea statului major 
rusesc.

De la oficiul poștal. La poșta din 
Viena s’a făcut observația, că încă tot 
mereu sosesc acolo din Ungaria scrisori 
cu francare insuficientă. Din causa acesta 
direcția oficiului telegrafic-poștal atrage 
atențiunea publicului asupra următorelor: 
Scrisorile adresate în Austria, Bosnia, Her- 
țegovina și Germania pănă la greutatea 
de 20 grame se francheză cu 10 filer!, 
de la 20—250 grame cu 20 filer!. Scriso
rile pentru Serbia și Muntenegru, precum 
și acelea trimise în România din părțile 
limitrofe (Părțile Transilvaniei de la fron
tiera ungaro-română pănă la Mureș, co
mitatul Bistriță-Năsăud și fostele comitate 
ale Severinului) pănă la greutatea de 75 
grame trebue francate cu 10 ban!, în El
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veția până Ia 20 grame 25 bani, în fine 
celea adresate în România, afară de cir
culația limitrofă, în pașalicul Noviba-Za- 
rului și alte scrisori adresate în străină
tate, trebuesc francate pănă la 15 grame 
cu 25 bani. Cărțile poștale: peutru Austria, 
Bosnia-Herțegovina, Serbia și Montenegro, 
5 bani, cele-lalte țări 10 bani.

Invețăuientul agricol în licee. Mi
nisterul român al cultelor și instrucțiunei 
publice, face anul acesta o experiență din 
cele mai importante în liceele de la Bu
zău și Piatra-N. In locul limbilor faculta
tive italiană și englesă, se vor preda cu- 
noscințe agricole, și anume: a) Cundsce- 
rea plantelor de la noi; modul cum ele 
se cultivă la noi și în alte țări; îmbună
tățirile, ce ar trebui introduse și prin ce 
raijloce; rentabilitatea acestor plantații; 
modul de desfacere al produselor: mijld- 
cele de transport pe căile ferate, pe apă, 
cu căruța etc.; cari sunt industriile ce de
rivă etc. b) Pădurile, esențele de diferite 
lemne, utilitatea lor, cum se face exploa
tarea pădurilor, modul de transport, tari- 
farea în general, desfacerea, industriile 
derivate etc. c) Vitele, câte feluri de rase 
românesc! sunt; îmbunătățirea lor, comer- 
ciul exterior de vite și industriile deri
vate. Complectarea acestor cunoscințe se 
va face prin escursiuni și visite pe la di
ferite ferme, moșii, vii și stabilimente 
agricole și industriale din întrega țeră.

Esposiția de pescării din Viena. 
In cursul Junei Septemvrie, după-cum am 
anunțat, va ave loc la Viena, o exposi- 
țiune internațională de pescării. România 
are reservat la acestă exposiție un loc de 
40 metri pătrațî, pentru a expune produ
sele pescăriilor sale. D-l Dr. Antipa, ins
pectorul general al pescăriilor statului ro
mân, șî-a dat tătă silința ca să pue sec
țiunea românescă la înălțimea meritată 
din punctul de vedere al pieselor expuse. 
D-sa a expediat în diua de 7 August la 
Viena 10 lădî, conținând tdte soiurile de 
pesci în formalină conservați seu împă- 
iați. A mai trimes câte-va butoie cu pesce 
sărat și diferite specii de icre. In același 
timp d-l Dr. Antipa a hotărît, ca în tim
pul exposiției să trimetă dilnic la Viena 
pesce prdspăt, care se se servescă la masa 
membrilor juriului.

Circulația streinilor în Viena. In 
luna Iulie a. c. au sosit în Viena din 
Germania 6713 pasageri, din Rusia 2533. 
din România 1343, Italia 381, Franța 528, 
Anglia 335, Serbia 326, Elveția 211, Bul
garia 255 etc. Peste tot circulația străi
nilor a crescut mult în Viena de la 1895 
ancoce. cu totă campania foilor evreescl, 
cari, de când în consiliul comunal a venit 
partidul antisemit la putere, au umplut 
•lumea de calomnii, că Viena ar fi un oraș 
retrograd, unde la cârma comunei sunt 
nisce întunecați medievali și slugi de ai 
popilor...

Pentru masa studenților români 
•din Brașov au întrat de la d-l Teodor 
Nicora din Sasavinț (?) 2 corone în memo
ria soției sale Sava. Prirnescă nobilul do
nator cele mai vii mulțămite. — Direc
țiunea școlelor medii gr. or. române din 
Brașov.

Omor. Se scrie din Deva: Gheorghe 
■Caraban din Valea-Mare, a fost găsit în 
dimineța cailei de 29 August mort într’o 
•uliță din comuna sa. Cine l’a omorît, nu 
•s’a descoperit încă, deși se băniiesce un 
•individ, cu care omorîtul trăia în dușmă
nie. Solgăbirăul din Geoagiul - de - jos a 
raportat prin telefon la Deva, de unde a 
•eș't la fața locului judecătorul de instruc
ție. Făcendu-se autopsia cadavrului, osul 
•craniului s’a găsit fracturat cu un obiect 
•contondent. Cercetările continuă.

Călcată de tren. In gara din Clușiu 
s’a întâmplat Duminecă o nenorocire, care 
a costat vieța unei tinere fete. D-șora Iu- 
liana Farkas din Agria, în etate de 17 ani, 
venise la Chișitl să visiteze pe mamă-sa. 
'La gară, zărind pe mamă-sa, care îi eșise 
spre întîmpinare, n’avu răbdare se aștepte 
pănă se va o,pri trenul, ci se dădu jos 

mai ’nainte. Asta îi fîi însă nenorocirea, 
căci sărind jos din tren, s’a împedecat și 
a ajuns sub rdte. Trenul i a despărțit ca
pul și picidrele de trunchiul corpului. Ișî 
pdte închipui orl-cine durerea nespusă a 
mamei și groza pasagerilor, cari au asistat 
la scena acesta oribilă.

D-l Dr. Franz Stickler s’a reîntors 
din călătoria, ce a făcut’o timp de câte-va 
săptămâni, și tot ca mai ’nainte dă eon- 
sultațiuni de la firele Îl1/,—1 din di în 
locuința sa privată din spitalul civil.

Cununie. Aureliu Bugnariu învăță
tor și Rozalia BocoșiU se vor cununa Du
minecă la 7 Septemvrie în biserica gr. 
cat. din Salathiu.

Victima niașinei de treerat. In 
Borșa s’a întîmplat alaltă-eri, că lucrătorul 
agricol Vasilică Bochi, umblând pe lângă 
mașina de treerat, din nebăgare de semă 
i-a fost prinsă mâna stângă în mașină și 
sdrobită. Nenorocitul fu transportat la spi
talul „Carolina11 din Clușiil, unde i-s’a 
amputat brațul stâng. Pe drum însă per- 
duse mult sânge, așa că puțină nădejde 
este, că va rămâne în vieță.

Musics comunală va cânta adî seră 
la cafeneaua Neustădter. Proximul con
cert va fi Joi.

La casa do tir, escursiunea cea mai 
plăcută, în imediata apropiere a orașului. 
De la Pfirta Șcheilor 10 minute. Restau
rant forte bun, vedere admirabilă.

Ce e bun, nu e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile, ce le face, se 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.

De la „Asociațiune.“
Ministrul ung. de comerciu cu ordi- 

națiunea nr. 45612 din 21 Iulie a. c. aîn- 
cuviințat membrilor „AsociațiirneP, cari 
vor participa la adunarea generală din 14 
și 15 Septemvre a. c.. beneficiul de a că- 
letori cu preț redus pe liniile căilor ferate' 
de stat și ale celor administrate de stat; 
și anume pe clasa I cu bilet de clasa II, 
pe clasa II cu bilet de clasa III și pe cl. 
III cu ’/, bilet de clasa II. Aceste bilete, 
cari se vor libera la nume prin presidiul 
„Asociațiunii", sunt valabile și pentru tre
nurile accelerate. Pentru comunicațiunea 
de vecinătate însă nu se pot întrebuința.

Membrii „ Asociațiunei", cari doresc 
a se folosi de acest beneficiu, sunt invi
tați a se anunța la biroul „Asociațiunii" 
(Sibiiu, Str. Morii nr. 8) pănă cel mult în 
10 Septemvrie a. c., ca să li-se pfită libera 
biletul de cale ferată. La scrisfirea de 
anunțare să se alăture (în maree poștale) 
50 filer! pentru acoperirea speselor bi
roului.

Sibiiu, în 1 Septemvrie 1902.
Biroul „AsociațiuniP. 

Reflexiuui asupra „unificării^ 
limbei literare.

(Continuare.)

Cine crede, că am esagerat, că în 
realitate nu esistă un Levantescu — se 
înșelă. Levantescu e tip ! El e acel Ro
mân din țeră și în deosebi din Bucuresci, 
care e mai Român decât Românul! — și 
decât Românul băștinaș dela țâră. Tot, 
așa a fost Levantin, Neamț ori Evreu. 
Vindea țîri. era „tinichigiu11 ori „fistichi- 
giu11, ori altfel de „giu". Fiul e ora „de 
familie11, mare patriot și deci perfect în- 
tr’ale literaturei.

Legiune e numărul astorfel de Le- 
vantesci în orașele României. Ei urăsc 
mai mult pe Transilvăneni, ei își bat joc 
mai amar de tot ce e românesc și în pri
mul loc de „țera lui Hiibsch", predică însă 
în același timp patriotism, se ocupă de 
literatură, de socialism și adesea și de 
publicistică. Ei sunt microbii demoralisărji 
vieții sociale, familiare, politice și în pri
mul loc ai vieții naționale și ai spiritului 
național din țeră. Ei vor rîde de Transil
văneanul, care va dice d. e. „anțerț", 
„ăstimp“, ori „lesne11 (în loc de eftin), ig
norând faptul, că și în România, la țeră, 
se folosesc cuvintele acestea ca și în 
Transilvania.

D-l Iosif St. Șuluțiu de sigur va fi 
pățit’o des cu atari Levantesci. Și audind

de multe-ori, că Românul'de dincfice'. prin 
însuși faptul, că nu s’a născut în vr’o 
„mahala11 a Bucurescilor și că nu s’a po
leit cu poleială francesă, nu scie, nu poie 
să scie vorbi și scrie bine românesce, în 
fine s’a lăsat sugerat din partea ore-cărui 
„publicist" din tagma Levantescilor și 
având aprfipe dilnic daraveri cu procese 
verbale stupid scrise, sosite de la cutare 
ori cutare despărțământ al „Astrei", a 
lansat ideia „unificării limbei literare".

Cum Domne Sfinte să „unificăm" 
limba literară? Unde se găsesce limba li
terară românescă, după care am pute să 
ne îndreptăm, pe care noi Transilvăne
nii am pute-o adopta, — de fire-ce pă
nă astădi nu esistă nici în România o 
atare limbă. Diarele „de tiragiu" de din
colo băjbăe de barbarisme, neologisme și 
de greșeli gramaticale, stilistice și sintac
tice, în cât ori-ce om obiectiv cu senti
ment de limbă, va pute constata, că dia
rele nfistre de dincfice sunt în privința 
limbei la un nivel mai înalt1)

Er autorii? Limba lui Coșbuc e cu 
desăvârșire alta de cât limba lui Emi- 
nescu. Estetica limbei, — ca să o numesc 
așa — se presintă cu totul altfel în scrie
rile lui Maiorescu de cât în ale lui Ghe- 
rea și mă prind (pariez) pe ce veți voi 
Dv., că număroșii termini, de-o frumusețe 
deosebită de a-i Ini Creangă ori Odobescu 
nici nu-i cunosc, nici nu sciu ce însem- 
neză, necum se-i folosescă o mare parte a 
„publiciștilor" de dincolo. Cu atât mai 
bine cunosc și cu predilecție atât mai 
mare se folosesc de barbarisme și neolo
gisme turcesci, grecesci, franțuzesc!, ba 
chiar și nemțesc! și maghiare. Decă e 
atare „habitudinea* publiciștilor, ce pu
tem aștepta dela publicul cel mare? Cui 
să îi pese de înjurături ordinare, ori de o 
critică cinstită, obiectivă, și cine să-și ia 
ostenela de a face deosebire între insultă 
și critică acolo, unde Caion și semenii săi 
sunt criticii de profesiune? Efectele aces
tor stări le putem vede la tot pasul.

Faceți o plimbare pe stradele Bu
curescilor și veți vede, că firmele ne
guțătorilor („comersanților"), sunt scrise 
cu cele mai variate și imposibile orto
grafii. Ba une-ori una și aceeași firmă ne 
oferă „caraghiosul11 „aspect* al unei im- 
pestrițeli ortografice. Aruncați numai o 
privire asupra tablelor de-alungul Calei 
Victoriei și veți pute constata, că nici 
chiar numele unor strode principale din 
capitala României nu a fost încă „unificat* 
în privința limbei\ Strada „Scaunele" nu 
scii decă e a „Scaunelor" ori e strada 
„Scăunele". Căci decă nu e vorba de ge- 
netivul cuvântului „scaun", ci de demi- 
nutiv, atunci de ce în capitală măcar nu 
se aplică ortografia Academiei? Strada 
„Dorobanților" ori strada „Dorobanți"? 
Recomand atenției binevoitdre a d lor D. 
P. Popescu și 1. A. Basarabescu studiarea 
numelor de botez ale stradelor capitalei 
și ale firmelor dela prăvălii. Pentru com
pletarea studiului le mai atrag atenția 
asupra „Monitorului Oficial". Acest studiu 
sper, că o se-i convingă, că nici un 
publicist transilvănean nu întrebuințeză 
un atare limbagiu ca marele public Bu- 
curescean ori ca organul oficial al țării. 
Ei bine, ce fac Academia, primăria 
capitalei românesc! și ministeriile întru 
„unificarea limbei? In care capitală din 
lume îmi veți pute arăta la tot pasul cri
me comise cu ajutorul tiparului în contra 
limbei țării, ca și în Bucuresci? Undes’ar 
mai suferi pe rotogolul pământului, ca nu 
limba țSrii ci limbi străine să fie preferite 
la totul pasul? Uitați-vă odată, vă rog, 
în centrul Bucurescilor, în „Grand Hotel 
de Boulevard*, ce loc ocupă limba româ
nescă d. e. pe tariful, care trebue, că cu 
învoirea și autorisarea primăriei este afi
șat! Limba română se presintă ca servi- 
torea complesantă a limbei francese, pre
cum în societate, astfel și pe tariful a- 
mintit.

In societatea românescă de dincoce 
se vorbesce des unguresce și nemțesce, 
în societatea bucovineană e la ordinea 
dilei conversația în limba germană. Basa- 
rabenii se folosesc de multe ori de limba 
rusescă, er când se întâlnesc1 doi Români 
macedoneni o dau pe greeesce. Tot atâtea 
fenomene ușor de esplicat și de scusat, 
deși nespuns de rușinăse și întristâtfire. 
Recordul păcătoșeniei îl reporteză însă și 
în acest cas frații liberi din Regat. Găci 
mare parte din ei, acasă în țera lor pre; 
feră limba francesă limbei românesc! și 
trecând granița, bine rău, cum pot, căs- 
nesc cea limbă francesă, ori nemțescă, 
par-că ar fi rușine să fie omul Român.

Ardelenii și Bucovinenii, cu infinite 
jertfe, și învingând infinite obstocale au

Vorba e, că pentru a pute judeca, trebue 
cineva să fi cetit cu sistem și cu atenție atât cția- 
rele de dinccce, cât și cele de dincolo.—A. V. V. 

șcdlele lor pentru a-și cresce fetele în 
limba română, în spiritul național româ
nesc. In Regat însă cu tfită nisuința unor 
luminați bărbați de stat, „societatea", 
adecă omenii de familie și aceia, cari vor 
să trecă de atari, încă și adî în mare 
parte desconsideră crescerea națională, 
școla românescă. Acest fapt constitue nu 
numai o rușine, ci un adevărat desastru 
național.

Și totuși, întru cât sciu eu, nu s’a 
aflat încă, publicist ori pedagog în Țeră, 
care într’un studiu sociologic să fi arătat 
câte din nenumăratele miserii, cari „bân- 
tuesc" societatea românâscă sunt efluxul 
crescerei superficiale și lipsite de fond 
serios, pe care fetele o primesc prin pen
sionate franțuzescl. Este caracteristic pen
tru afirmările mele, că nu numai în Țeră 
sunt mai preferite pensionatele călugări
țelor franțuzesc!, ci și în internatele din 
Viena ale acestor călugărițe catolice, ma
joritatea absolută a elevelor o dau elevele 
ortodoxe române din România! Și care e 
resultatul cu care se aleg terminând cursu
rile internatelor ? Limba francesăl Cum să 
fie apoi în România stimată și cultivată 
limba și literatura română? Cum să fie 
cetiți autorii români ? Faceți fraților pu
bliciști bucuresceni o statistică, câte din
tre damele elitei capitalei românescl au 
cetit d. e. pe Creangă și câte pe Marcel 
Prevost?! ------

(Va urma.) Dr. Atex. de Vaida-Voevod.ULTIME SC1R1.
Bucuresci, 2 Septemvrie, fiarele 

sunt alarmate de soirea, că guvernul 
bulgar a adresat atât representantu- 
lui diplomatic al României, cât și 
celui al Greciei câte o notă, prin 
care declară, că va închide școlile 
românesci și grecesci din principat, 
decă nu se vor conforma regulamen
telor școlelor bulgărescl.

„ALBINA11 institut fle credit și de economii
Filiala JRraguv.

Conspectul operațiunilor in luna lui August 1902.
Intrate:

Nu mărar ou 1 August 1902 . cor. 62,198-58
Depuneri spre fructificare „ 208,798'54
Cambii răscumpărate . . „ 322,928.82
Conturi curente . . . . „ 34,618-48
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . . „ 16,591'—
Împrumuturi pe producte . „ 1,900-—
Monetă..................................„ 2,725’07
Comisiunl, cupone și efecte „ 10,382-70
Bftnr-I............................................. ........ 9,061’86
Interese și provisiuni . . „ 22,722-76
Diverse..................................„ 6,817-49

cor. 698,745'30
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 144,687’62 
Cambii escomptate . . . „ 327,645'08
Conto curent....................„ 24,981’88
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi........................„ 29.561’—
împrumuturi pe producte . „ 1,000’ —
Monetă..................................„ 6,856'77
Oomisiunl, cupfine și efecte „ 10,808'92
Interese și provisiuni . . _ 1,127’26
Spese și salare . . . . „ 6,476'77
tunel . . ............................. „ 107.435’21
Diverse.................................. „ 14,0061»
Nu mărar ou 31 August 1902 „ 24,158'69

cor. 698,745’3»

t|. P. Petrescu m. p. C. Aisăr m. p.
dirigent. cas sar

losif Oncio'H m. p.
contabil.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 1 Septemvre 1902.
H Pomul verde: Dn-a Melesianu, Bra

șov ; Boa, D-na Iliescu. Bucuresci,
H. Europa: Hercul, Brăila; Alexiu, Călă

rași ; Gheorghiu. Dr. Baconiceanu, Demetrescu, Bu- 
curescl; Bacan, Slanic.

H. Grand: Gheorghiu, inginer-conduetor, 
lași; Aurel Borgovanu, farmacist. Urlați; Eliad, 
Alexandria; Hovsepian, Bacău ; Georgescu, Slanic.

H. Orient: Samoilă, Bucuresci; Corian, 
Ploiești; lonescu. Niculescu, Ostrov.

Proprietar: Dr. Aurel ATureșlanu.

Redactor responsabil: Traian D. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 1 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................121.15
Renta de corone ung. 4% • • • 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/20/0 • 119.35 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o. 98 —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.85 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii...................  204.60
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 35 
Renta de argint austr........................101.80
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de aur austr. ....... 121.50
LosurI din 1860.................................  152.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15'85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 736.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 689.— 
Napoleondorl.......................................19.05
Mărci imperiale germane .... 116.95 
London vista.............................. 239.75'/2
Paris vista . . ...................................95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . •. 100.15 
Note italiene............................   . 94.85

Cursul pieței Brașov.

753-1902. 
vegrh szâtu.

Din 2 Septemvrie n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. <18.81 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 10 30
Ruble RusescI n 2.54 n —.—
Mărci germane L17.25 n —.—
Lire turcescl 21.40 71 21.5-'i
Scris fonc. Albina 5% 101. - T) 102.-

ARVERESI H1RDETMENY.
Alulirt birâsâgi vâgrehajto az 

1881. evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmâ- 
ben ezennel kOzhirre teszi, bogy a 
brassoi kir. jârâsbirosâg 1902 evi V. 
1211 szâmu v6gz6se kovetkeztbben, 
Puscariu Jdzsef ugyved âltal kbpvi- 
selt „Albina" javâra Tischler Jânos 
6a neje ellen 570 kor. — fii. s jar. 
erejeig Keresztenyfalu 1902 6vi au- 
gusztus ho 7-en ioganatositott kielâ- 
giteai vegrehajtâs utjân lefoglalt 6s 
160 kor. — filre becsiilt hâzi butorok 
68 marhâkbol 6116 ingosâgok nyilvâ- 
nos ârverâsen eladatnak.j

Mely ârveresnek a brassdi kir. 
jârâsbirosâg 1902 evi V. 1211/2 szâ- 
mu vegzese folytân 570 kor. — fii. 
tfikekOv-eteles, ennek 1902 evi junius 
h6 22-dik napjâtol jâi 6 6% kamatai 
ea eddig osszesen 106 kor. 80 filler- 
ben birbilag mâr inegâllapitott, va- 
lamint 3 kor. 60 fii. jelen ârveres 
knuzesi es a meg felmeriilendd kOlt- 
sâgek erejâig Keresztenyfalva 196 
sz. a. leendO eszkOzlesere 1902-ik e 
Szeptember ho 13-dik napjânak delel^tt 
9 orăja hatâridoiil kitiizetik 6a ahhoz 
a venni szândekozok oly megjegy- 
zâssel hivatnak meg, hogy az erm-

tett ingosâgok az 1881 evi LX. t.- 
cz. 107. 6s 108. §§-ai 6rtelm6ben k6sz- 
pânzfîzetes mellett a legtobbet ige- 
rdnek becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Egyszersmind felhivatnak mind- 
azok, kik az elârverezendâ iDgosâ- 
gok vetelârâbol a vâgrehajtato kove- 
teleset megeldzO kielâgitteteshez jo- 
got tartanak, amennyiben râszukre a 
foglalâs korâbban eszkozOitetett; voi- 
na ea ez a vcgrehajtâsi jegyzâkonyv- 
b61 ki nem tiinik, hogy elsobbsegi 
bejelentâseiket az ârve>6s megkezdâ- 
seig alulirt kikiildottnâl irâsban be- 
adni, vagy pedig szoval bejelenteni 
el ne mulasszâk, mert kiilon'ben csak 
a vetelâr folOslegete fognak utaltatni.

A tbrvenyes hatârido a hirdex- 
mânynek a birosăg tâblâjân tOrtent 
kifuggesztâset kdvetd naptol szâinit- 
tatik.

Kelt Brassoban, 1902 evi au- 
gusztus :h6 31-ik napjân.

Tankb Jânos,
644(1 — 1) kir. bir. vghjto.

Nr. 12890 — 1902.

PUBLICATÎTOE, 
referitore la măsurarea tacselor pentru 

beuturT pe anul 1903—1905.
Prin acâsta se aduce la cunos- 

cință, că consemnările conscripționa- 
le pregătite de Direcțiunea financia
ră reg. ung. despre artieolii supuși 
dării de vin, bere și beuturi spirituose 
puși în vencjare pe teritorul orașului 
în timpul dela l-a Iulie 1901 — 30 
Iunie 1902, s’au trimis acestui oficiu 
în 21 a lunei c și se pot lua în ve
dere de părțile interesate, la oficiul 
de' accise orășenesc tot-deauna în 
timpul orelor de oficiu dela 12 pâ
nă inclusive 19 Septemvre a. c.

[Contra acestor consemnări în 
decurs de 8 se pot face escep-
țiuni în scris la magistratul oră
șenesc.

Bras s 6, 25 August 1902.
Magistratul orășenesc

OUICIUBI 

(inserțiuni și reclamei 

sunt ffl se arfreaa ssafoscrâssii 
eaSmingstratiuni'. .Uns casai gw- 

unui staisnciu mai m&aH 
de sa face scăd&merat.
ca?e creaca cu cât pimbSicares 
se face mai

Admkistr. „ Gazetei Trans-u

ACADEMIA comercială din GEAZ.
INSTITUT PUBLId,

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

In 18 Septemvrie se începe al 40-lea an școlastic —
I Vor fi primiți absolvenți ai scolelor medii inferior© precum și dela scotele

civile (aceștia sub anumite condițiunl). — Primiri dela alte institute similare, 
atârnă dela aprobarea. înaltului Ministeriu.

Acest institut au adoptat o nouă organisație, în urma căruia tuturor șco
larilor li-se oferă cu siguranță posibilitatea, de a-șl însuși cu ușurință malteria 
cea mare de învățământ în amândâue direcțiunile: instrucția generală și spe- 
c ală. — In special în primul curs se ta numai o limbă străină.

Un CUTS preparator san introdus pentru concurență cu calificați© mai infe- 
rioră precum și pentru elevii carii nu ounosc în deajuns limba germană.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
la 5 Octomvrie) pentru abituriențîi (absolvenții) scdlelor medie superibre, cari 
voeso să se aplice la întreprinderi oomerciale seu industriale, sâu ca universitari 
vor se-șl înmulțâscă cuooscințele.

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

Prospecte și alte informațiunl pentru primirea la academie, se pot căpeta dela 
i ..EBii*ckti4m.*ikniizeleiu în GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.

L Berger, director.!■
| 7--.(607).
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ANUNȚ.
Cu diua de adi punem în circulație cea 

renumită și plăcută apă minerală

SSSgi; R E P A TI
provenită din isvorul „Bathon“ din Kăszoîi-lmper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate Du*. Oela JLengyel ce espri- 
astfei:
„Isvorul din Kâszon-Inaper „Repati“ dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formâză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de apiope apre
ciată.11

Profesorul Dr. Mgîsmsiml 4icei:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat 

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

Profesorul Dr. WiUhehsJ llanko se esprimă
„Apa minerală „R.epati" este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apă vindecăt-âre, < 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa 
importată din Boemia. numită apă. de Krondor f.“

c a t a r a-

astfel:
escelentă 
d e efect 

scumpă

Depositul principal se află 

în Tfirgul boilor nr. 4. -sa» 
Administrația isvorului e în Kăszon-!mper.
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Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin reeâă, îmbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, prea 
seu viață neregulata și’au tr;v un morb de stomac și anume:

Catar «Se siomac, cârceii, «Boreri, cnîstwire rea, 
I se recomandâ un mijloc bun d© casâ, probat de mai multi ani cu efect bun 

Vinul âe buruenl (Krăuterwein) a ini Huberth. Ullrich 
I •-,< VittuE <8e buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde-

țjcătore cu vin bun, întăresce stomacul și organismul de mistuire at L 
I f» omului. Vinul de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută la forma-A 

î/l rea de sânge sănătos. rk

reci,

!1

.. . rea de sânge sănătos. rl
Fo oșiiea vinului de buruieni deiătură morburile de stomac deja la îno-put. 

De acm-a s- se folosâ-că de timpuriu. Simptom© ca: dureri de cap, râgăială, 
preță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de burui-ul.

și urmările ca: neastimper, colică, bătaie de inimă, iusom- 
n:ă, congestiune la ficat, splină, hemoroide, se deiătură in- 

tr -Moțând vinul de burned. Asemene-, curăță din stomac materii siricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea fetei, anemia, debilitatea 
ori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Person© cari pă
timesc de lii>sa de apetit, nervosifate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul Vinul de burned dă impuls puterii do viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. — Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Viia de kurmeni se egțjsfiilă. în sticle â 3 cei*, și 4 cot*. în far 
maciile diu : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, Feldidra. llye- 
falva, Uzon. Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklo-vâr, fr.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kâ'halom, Ugra, 
itacza, Zsiberk, Leinnek, Bârânykut, Boldogvâr- s, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almasmezo, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasârhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țerile străine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle ou prețurile originale în ori și ce localitate din Austro-Ungaria.

-——»— Se -se ferescĂ de imitoitiie. — ~ —
Cereți i-nume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 4500, spirt de 
vin 100 0, Glicerm 100-0, Vin roșu 210 0, sirop de frngl 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen. 
anason, rădăcina helen, rftdăcinl americane, rădăcini de mzian, rădăcini calmus aa. 10-0. Aces
te părți constit.ut.vi' să se amestece.

Abonamente la
Gazeta Transilvaniei"

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

..Gazeta Transilvaniei“ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde- 
la librăria Nic. I. Ciiircu și 

la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșiauu, Bcașov.


