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Al doilea period al campaniei?
IX.

Amici și inimici au recunoscut, 
că resultatul conferenței din Iulie 
1893 a culminat într’o puternică ma
nifestare a solidarității nostre națio
nale. Unanima ei protestare iu con
tra prigonirilor și a violențelor pu
terii publice a dovedit, că toți Ro
mânii din Transilvania, Bănat și Țera 
ungurescă sunt una în a combate și 
a respinge atentatul, ce se pregătea 
în contra esistenței partidului nos
tru. Chiar foile guvernului se ve
deau constrînse a recunosce, că Ro
mânii fără deosebire „stau pe basa 
unuia și aceluiași program“.

Numai directorul de-atuncl al 
„Tribunei44 cu soții shi pretindeau 
în gura mare, că la conferență ar fi 
învins așa numiți! „tribuniști44 asm 
pra pretinsului „partid moderat44. 
Ce-i drept, sub presiunea momentu
lui „Tribuna44 vorbea cu avent de 
solidaritatea ce ne-a împreunat pe 
toți, inse, alături cu articolii, cari 
constatau achsta, se furișau în co
lonele ei prea adese-orl articol!, co
respondențe, en£re/?/f£-urT etc., cari 
propagau duhul cel rău al desbi- 
nării, lățind părerea, că „conferență 
a însemnat o cădere a partidului 
moderat44 pentru batirul căruia gu
vernul unguresc s’ar fi hotărît a ni
mici pe bărbații, cari se aflau în 
fruntea partidului „național român44 
(Memoriul politic de E Brote pag. 
144).

Organul nostru, cercetând cum 
șl-a resolvat amintita conferență pro
blema ei, dicea, că accentuarea soli
darității și protestarea unanimă con
tra uneltirilor criminale ale adversa
rilor, a fost un avis dat acestora, că în
cercările lor de a-ne desbina sunt și vor 
rSmâne zadarnice și căprintr’astacon- 
ferența și-aresolvatîn mod mulțămitor 
o pai te însemnată a problemei sale.

încât pentru resolvarca celeilalte părți 
a problemei ....„consolidarea tuturor 
forțelor naționale cu seriositate, cu 
plan și sistem în interesul națiunei 
române, a libertății și a drepturilor 
sale...44, fliarul nostru nu era tot așa 
de mulțumit, căci se vedea constrîns 
a recunosce, că prea s’a dat pe față 
și cu ocasiunea acestei conferențe, 
din sînul aranjatorilor ei, spiritul fu
nest de clică, ce fu introdus în sînul 

| partidului de când cu agitarea for
țată a cestiunei memorandului. („Gaz 
Trans.44 dela 16 (28) Iulie 1893).

Ce se-i faci înse? „Neînfricatul44 
Brote cu soții săi dela biroul comi
tetului și dela „Tribuna44 aveau ma
nia de a „învinge44 și a „triumfa44, 
căci cum ar fi putut posa altfel îna 
intea publicului român ca cei mai 

! falnici naționaliști? De aceea pretin- 
' deau, că la conferență din Iulie ar 
1 fi învins clica lor „tribunistă44 asu- 
! pra așa cjișilor moderați. In orbia lor 
i ei nu vedeau, că entusiasmul, ce s’a 
! manifestat cu atâta putere elemen- 
i tară în cfoek acelea, nu numai că 
' n’a fost productul uneltirilor lor 
| oculte, ci a fost tocmai din contră 
un memento pentru ei, ca se se întorcă 
de pe cărarea perniciosă, pe care o 
apucaseră. In nepriceperea și nepre- 
vederea lor ei au creflut, că campa
nia de suspiționare și de calumniare, 
ce au fost întreprins’o față cu băr
bații independenți din partid, va în
tări posiția lor, ba îi va face chiar po
pulari, și n’au ținut semă de flicala, 
că „cu minciuna poți prâneji, der nu 
poți și cina.44

Și ce strălucită ocasiune li se 
oferea celor dela conducerea parti
dului de-a aduce un serviciu mare 
causei atât de amenințate a parti
dului nostru național tocmai în cji- 
lele acelea, când isbucnise din nou 
furia sălbatică a șovinismului, care 
a comis a doua ediție a barbariilor 
la Turda și ceva mai târfliu la Ora- 
dea-mare, când era îndreptată din 
nou atențiunea tuturor din monar- 
chiă și din afară asupra atrocități

lor severșite contra Românilor asu
priți, când chiar adversarii noștri 
erau adenc impresionați de atitudi
nea solidară a poporului nostru și 
când în fine comitetul central al 
partidului nostru, prin faptul, că era 
urmărit judecătoresce pentru memo
rand, își afla un sprijin puternic în 
simpatiile generale.

Pote că totuși s’ar mai fi putut 
îndrepta multe din cele ce erau de 
îndreptat, căci, precum am dovedit, 
cu totă „campania44 nechibzuiților și 
neastemperaților, toți bărbații serioși 
din sînul nostru fără deosebire erau 
gata la cea mai mare abnegare în 
interesul causei.

Fatalitatea înse a vrut se dea 
nutrement tot mai mare uneltirilor 
stricăciose, cari nu numai c’au tur
burat adenc liniștea sufletbscă între 
frații de luptă, der au împiedecat de 
fapt ca partidul se-șl potă continua 
lupta sa de apărare cu înțelepciu
nea, tactul și energia, de care avea 
atâta necesitate în împrejurările cri
tice de-atuncl.

Sugrumarea unei națiuni.
Nici un popor nu urmăresce cu 

atâta .interes și simpatie lupta desperată 
pentru esistență a Polonilor din Posen și 
Prusia-de-Vest, ca poporul român.

Motivele acestui interes și ale aces
tei simpatii, nu e nevoie se fie analisate 
mai în detail.

In dieta prusiană s’a desbătut în diua 
de 27 Maiu noul proiect referitor la 
Poloni, presentat numitei diete de contele 
Biilow.

Este sciut, că în Prusia deja de 15 
ani funcționeză o comisiune de colonisare, 
căreia din budgetul statului i-s'au pus la 
disposiție bogate mijloce, pentru acapara
rea proprietății de pământ din mânile Po
lonilor, spre a colonisa pe acestă proprie
tate țărani germani, ăr în parte spre 
a-o preface în domenii mari administrate 
de stat.

In acești 15 ani de activitate, nu
mita comisiune a cumpărat dela Poloni

165,000 hectare păment, din care pe 
100,000 hectare s’au colonisat 4700 de fa
milii de țărani germani, er restul așteptă, 
să fie colonisat în viitor.

In amintita ședință a dietei prusiana, 
proiectul presentat de Biilow cere urcarea 
sumei de 200 milidne, ce-i stătea pănă 
acuma la disposiție numitei comisiunl, la 
suma de 350 milione, er un alt articol al 
aceluiași proiect mai cere 100 de milione, 
pentru stîrpirea de păduri și cumpărarea 
de domenii.

In discursul prin care d-1 conte Bti- 
low șl-a recomandat proiectul, el a invo
cat motive de „apărare națională" în po
triva ideii unei mari Polonie, pe care 
Polonii au de gând se o realiseze, și a 
pus în vedere o serie întrăgă de alte mă
suri cu scop de a promova interesele sta
tului, în acele părți „primejduite".

Nu credem necesar a insista mai din 
adins asupra argumentelor lui Biilow, căci 
fie-care din cetitorii noștri le scie de pe 
rost. Ele sunt identice cu argumentele „co- 
lonisatorilor44 din patria ndstră.

Proiectul a fost însă combătut de 
centrul catolic și de vestitul orator Eugen 
Richter, din ale căror discursuri credem a 

|fi util să reproducem câte-va pasage:
După cancelarul imperiului a luat 

cuventul Rritzen (centru). EI a spus, că 
partidul catolic rămâne credincios princi
piilor sănătdse ale repausaților leader! ai 
partidului, v. Huene, baron de Schorlemer 
și Windhorst, când face oposiție energică 
politicei pe care o urmăresce guvernul 
față cu Polonii. Acest proiect involvă o 
mare nedreptate față cu Polonii. El lovesce, 
decă nu formal, der material in constitu
ție. Politica acăsta pănă acuma n’a produs 
nici un resultat positiy.

Din partea Polonilor a vorbit Dr. 
Szuman, înfierând proiectul ca fiind în 
contradicere cu constituția și morala.

După aceștia i-a cuventul Eugen 
Richter, care în termin! energici combate 
proiectul. Atât acest proiect, cât și legile 
dela 1886 și 1898 sunt în contradicție cu ar
ticolul din constituție, care spune, că in 
fața legii toți Prusienii sunt egali. Prin 
aceste leg! Polonii suntesclușî dela drep
tul de a-se aședa pe domeniile statului.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.".
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„Poesii“
— de St. O. losif.

In editura librăriei Socecu din Bucu- 
resci a apărut de curând un volum de 
poesii datorit tînărului St. O. Iosif, cunos
cut și apreciat deja de publicul cetitor, 
încă dela apariția „Patriarchalelor44 St. O. 
Iosif a fost salutat de public cu multă dra
goste și și-a creat de atunci un loc de 
onore în inimile cetitorilor. In mijlocul 
potopului de poesii, cari apăreau pe vre
mea aceea, „Patriarchalele44 au fost o sur- 
prisă plăcută pentru noi, au fost un model 
de poesie csintită și sinceră. încă de-atunci, 
cu apariția primului volum, tînerul poet 
șl-a pus 'un pedestal frumos, pe care se 
prevedea, că nu se ridică decât un monu
ment răspânditor de lumină și de admi
rație.

Și așa a fost; cu volumul al doilea 
St. O. Iosif a început să-și construescă 
monumentul, aședend pe piedestalul cel fru

mos acestă 'pietră prețioșă literaturii ro
mâne; în sfîrșit prin acest al doilea vo
lum de poesii, poetul a arătat, că e cine
va, un suflet cinstit, o personalitate ro- 
mânescă.

E nespus de greu — și toți cei des
tinați condeiului o pot mărturisi — să ai 
ușurința de-ațf reda sub o formă hotărîtă 
și care să te mulțumescă, miile de impresii, 
pe cari în fie-ce moment le primesce su
fletul tău de artist. La câți nu li-se ’ntem- 
plă să încerce, vecinie să încerce, fără 
să-și găsescă odată adevărata cale, pe care 
se pornescă. Aceștia sunt omenii, cari își 
risipesc energia scriind de tote, fără ca su
fletul lor să aibă atâta putere, ca să-i îm
pingă într’o direcție anumită. St. O. losif 
a eșit de mult din tagma acestora. O per
sonalitate puternică ca a lui nici nu putea 
să nu-și găsăscă drumul adevărat, pe care 
se pornescă hotărît, ca un erou la luptă. 
Trebue să-l admirăm pe acest tînăr, fiind 
unul din cei puțini, cari în mijlocul cos
mopolitismului literar; ce era și este încă 
la noi, a sciut să rămână Român, Român din 
cap pănă ’n piciore, simplu, sincer și cinstit.

•Volumul despre care ne-ara propus 
să vorbim în acest foileton se împarte în 
două: prima parte o formeză sonetele și 
a doua cântecele și baladele.

Cele trei sonete dela început sunt 
îndreptate cătră tinerii poeți. Ou o voce 
pnergică le arată ceța în care se pierd și 
visările dulcegi, cari îi consumă și îi re
chemă ăr „sub flamura străbună a dragos
tei de Lege și de Țeră".

„Sădiți în inimi vechea bărbăție,
Aventuri mari, eterne aspirații !...

Șl-apoi încheie sonetul al treilea:
Eu nu’s decât un sol — eu sunt drumețul

Grăbit — și ndptea înapoi m6 cere....
Sunt flacăra pe care-o portă ventul:

Der trebue se vină cântărețul!
El va slăvi măreța înviere :

Venițl cu toții s6 vestim cuvântul!..

Din aceste versuri se vede clar su
fletul poetului; modestia lui înăscută și 
puternica credință în vremurile viitore.

In sonetul „In trecăt" e predată în- 
tr’un mod măesțrit impresia, ce de sigur 
ne-a încercat pe toți în vre-o călătorie a 

ndstră cu trenul. Oui nu i-s’a ’ntâmplat să 
zărăscă la ferestra unei căsuțe, printre flori, 
un cap frumos de fată, căruia din mers 
nu putea să-i spue nimic, nu putea să-i 
zîmbăscă și nici măcar nu putea să o vadă 
așa cum ar fi voit; trenul plecă și bietul 
călător alergă spre alte locuri cu părere 
de rău în suflet și aducându-șl aminte cu 
drag de copila lăsată prin locuri streine, 
prin țări depărtate. Pare a fi simbolisată în 
acesta poesie întrega fire a vieții întot-deuna 
cu acea vecinică a ei părere de rău, că n’am 
făcut cum ar fi trebuit să facem, că ar fi 
fost mai bine, decă făceam altfel.

Etă cum își închee poetul acest so
net drăgălaș și spus așa de simplu:

Mi-s’a părut cft-’ml povesteau o rugă (ochii) 
O sărutare le trimit din fugă,

OăcI trenul sbdră ăr — bătu-l’ar focul!

Stau trist la găm.... departe ’n văi se pierde
Căsuța albă cu podobâ-i verde....

....Și pote-acolo m’aștepta' norocul!

Ar trebui să citez tdte sonetele, ca 
cetitorii să-și pdtă face o idee despre în
grijirea cu care St. O. Iosif își îmbracă 
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Noi suntem adversari ai ori-cărei legislații 
escepționale, dice Richter. Asemenea legi 
contribue numai la aceea, ca cei loviți se 
se solidariseze și mai tare. Legea contra 
socialiștilor a produs efectul, că partidul 
socialist a devenit mai puternic, decât ori
care alt partid. Legile de colonisare dela 
1886 și 1898, continuă Richter, nu și-au 
ajuns scopul. Ele au contribuit din contra 
la deșteptarea sentimentului național al 
Polonilor. Ei au întemeiat tovărășii agri
cole, bănci de economii etc. Bismarck cre
dea atunci, că Polonii, cari vor vinde mo
șiile, se vor duce în străinătate, în Rusia, 
la Paris și jMonte-Carlo, unde își vor ri
sipi banii. Forte puțini au făcut așa. Cei 
mai mulți au utilisat acești bani pentru 
întărirea influenței poloneze. Prin cumpă
rarea moșiilor de cătră stat, prețul lor s’a 
urcat cu 100—140%, er propretarii polo- 
nesi se bucură de credit mai mare, ce mai 
înainte. Noi nu putem vota acest proiect, 
el alimenteză numai șovinismul și hiper- 
germanismul. Puteți să ne declarați de 
eretici, cât vă place! Când am votat con
tra legii aduse contra socialiștilor, am fost 
numiți dușmani ai statului-, când am fost 
contra ,,culturkampf“ -ului, ni-s’a spus, că 
nu avem inimă pentru protestantism-, când 
am cerut serviciul militar de doi ani, ni- 
s’a spus, că vrem se sguduim sistemul de 
apărare al Germaniei. Vom suporta și 
acuma, decă ni-se va reproșa lipsa de sen
timent național, și vom respinge proiectul.

Cestiunea naționalităților în camera 
magnaților.

în ședința dela 29 Main a camerei 
magnaților s’a vorbit între altele și despre 
cestiunea naționalităților.

Contele Ferdinand Zichy a dis, că nu 
esistă în Ungaria o politică mai nenorocită, 
decât aceea, care se face față cit naționa
litățile. Cu mijldce silnice necorecte se 
încercă lățirea lirnbei maghiare și totă 
acțiunea de naționalitate se caracteriseză 
prin lipsă de sistem.

Ministru-președinte Coloman Szell răs
punzând contelui Zichy spune: Aserțiunea 
d-lui Zichy că facem politică de naționali
tate nenorocită, este un lucru pe care nu-1 
pot lăsa fără de răspuns. Este periculos 
a spune, că guvernul face politică de na
ționalitate nenorocită. Admit, că ici colo 
în vr’un cas seu altul se procede necorect. 
Afirmarea însă, că politica de naționalitate 
ce se face în țera acesta e nenorocită și 
periculdsă, eu fără dovedire amănunțită 
n’o pot considera de justă și de permisă 
aici în sala legislativei. In ce constă po
litica de naționalitate periculdsă? în aceea, 
că spunem, că statul acesta în tote fibrele 
sale, în tote elementele lui constitutive trebue 
să fie maghiar, er pe lângă acesta trebue 
să tractăm drept (!) și echitabil cu națio
nalitățile. Acâsta o fac eu Domnii mem
brii ai camerei magnaților cunosc amănun- 

ideile. Poetul pare că se jocă cu acesta 
haină gingașe a sonetului, solemnă prin 
ea însăși, cu care puțini să încumetă se se 
îndeletnicescă. Și-apoi când scrii sonete 
trebue căutată cu multă îngrijire armonia 
dintre fond și formă, condiția de căpete
nie a acestor fel de poesii. Iosif a reușit; 
dela Eminescu nu s’a mai scris la noi so
nete așa de desăvîrșite.

** *

Crainicul trimis de împăratul din Ța- 
rigrad se întorce zăpăcit de spaimă și po
vestesce :

înălțate împărate! La Agnița Critșmăresa
Trei străini descălicară și de-abia-i încape casa, 
Ca ’ntr’un fund dogit de clopot tună ’n gura lor 

cuvântul 
Și pe unde calcă denșii se cutremură pământul 
După mese s’așecfară câte-șl trei și largi în spete 
între umeri fie-care a coprins câte-un părete... j 
Nouă buțl de vin goliră și ’ncă tot mai cer să bea 
Și Agnița Crâșmărița n’are vin se le mai dea...;

In baladele sale, precum și în tot ce 
scrie acest poet, e inspirat din creațiile 
poporului.

Versuri, cari vor rămâne multă vreme 
ca model de frumsețe în literatura ro
mână sunt și celea din balada, „Frumosa 
Irină", care a fost publicată și în „Gazeta".

O bucată plină de poesie e „Pintea“, 
cunoscutul Pintea năsdrăvanul din litera
tura populară.

Ascultați numai la moșnegul ăsta de 
poet. Cum își începe povestea:

Spun povești minuni destule
Despre Pintea Năsdrăvanul

In partea a doua a volumului dela 
început ne simțim sufletul îmbătat de-o 
atmosferă românescă și liniștită. Pare că 
ne povestesce un bătrân cuminte, pe care 
l’ascultăm cu drag, căci tot ce ne spune, 
ni-se pare c’am mai audit odată..., de 
mult dela vre-o bunică seu unchiaș din 
vremurile copilăriei. E fermecător modul 
cum vede și cuprinde poetul vremurile 
depărtate, esagerând pe ici pe colo nota 
laudei, ceea-ce e caracteristic țăranului 
nostru povestitor.

In balada „Novăceștii" aceste două 
strofe de-o frumsețe uimitdre întăresc 
spusa de mai sus: 

tele acestei politice. Le-am desfășurat în 
de ajuns nu odată în camera deputaților 
în focul discuțiilor pasionate. Aici nu le 
voiu mai desfășura, indic numai direcția, 
principiul, basa pe care stau, pe cari nu 
le caracterisez în felul cum a făcut’o d-1 
conte Zichy, ci din potrivă. Pe terenul 
acesta orî-ce enunciațiune e de natură 
forte delicată, fiind-că se pot trage din 
ea censequențe fatale, de cari, pdte, stă 
departe și densul (Zichy).

Fraseologul Szell și mare meșter în 
aranjarea deviselor fără valore intrinsecă, 
a sciut și de astă-dată să lunece ca pes- 
cele din mână și se creeze aparența, că pe 
pe partea lui e adeveriți. N’a spus înse 
absolut nimic nou, cu atât mai puțin a 
putut răspunde cu efect incriminării juste, 
că politica, ce o face el față cu națiunile 
nemaghiare din țera acesta, este nu numai 
nenorocită, ci și periculdsă în cel mai mare 
grad.

G6nă în contra colorilor 
românesc!.
Blașiii, 29 Maiu n. 1902.

Me dore inima, când trebue să vă 
scriu lucruri, ce ne jignesc pănă în adân
cul inimei, lucruri, cari trebue să indig
neze și să revolte pe orî-ce om consciu 
de drepturile sale.

La Blașiu în fie-care Joi se ține târg 
de săptămână. Atunci țăranii noștri din 
jur vin de regulă în număr mare la Blașiu, 
cu una, cu alta, să vândă, ori să cumpere 
câte ceva. Și cum e Românul iubitor de 
curățenie, vine totdeună îmbrăcat curat 
și frumos în costumul său pitoresc, admi
rat pentru frumseța lui de cătră toți câți 
l’au vădut. Bine înțeles, din. portul țărăni- 
mei nostre nu lipsesc nici colorile româ
nesc!, cari formdză parte integrantă în 
costumul nostru românesc. Se folosesc ca 
brâne în loc de șerpar și ca decor pe piept 
la iie etc. Așa se obicinuesce acesta de 
mult, de când s’au pomenit țăranii noștri, 
și nimenuia nu-i trăshia prin minte, că odată 
va păți-o cu portul său strămoșesc chiar în 
pieța Blașiuluj...

Der adi tote sunt posibile în țera 
acesta. Pănă acum în Blașiu nu i-s’a mai 
întâmplat nimica nici unui țăran de al 
nostru pentru portul său românesc, astădi 
însă, etă ce s’a întâmplat, diua mare în 
mijlocul piaței Blașiului, și încă la poruncă 
mai înaltă.

Anume, adi des de dimineță doi gen- 
darmi au venit în piață, în terg, și cu forța 
au adunat, ori rupt colorile românesci de 
pe costumul țerancelor nostre din jur, ve
nite la terg.

La o fată i-le-au rupt de pe piept, 
unde și-le-a pus ca decor la iie, pe alte 
fete și neveste le-au lipsit de brăcilele 
dela cătrințe. Spuneau omenii din târg, că 
au confiscat și nisce desagi țesuți în co

lori românesci. Er unei femei mărginene, 
care venise cu brâne și brăcile tricolore 
de vândut, i-le-au confiscat tote volnicii 
gen darmi.

Fapta acdsta s’a lățit repede ca ful
gerul printre toți Românii dinBlașitl. Unii 
din inteligența nostră au și grăbit la fața 
locului, ca să vadă, decă într’adevăr așa 
este, pe cum se svonise. Și cu mare in
dignare s’au convins despre tristul adevăr.

Acolo în piață li-s’a pus gendarmilor 
întrebarea de cătră un domn român din loca
litate, că ore cu ce drept fac dânșii lucrul 
acesta și provdcă scandal? Ei au răspuns, 
că au ordin dela ministrul de interne. Insă, 
pe cum sunt informat, tot lucrul este pus 
la cale de cătră solgăbireul din Blașitl, 
Dr. Tokos Geza, care nu de mult este rân
duit aici ca solgăbirău și care de altcum 
ne este destul de cunoscut pentru insul
tarea tricolorului național încă de pe când 
era solgăbirău la Ighiu, lângă Alba-Iulia. 
Acolo încă a făcut volnicii de acestea. 
Bagsemă pe astă cale vre să-și câștige 
merite și la mai mare (pănă acum e „tisz- 
teletbeli foszolgabiro")!

Aducă-și însă d-lui aminte, că acuma 
nu mai este în Ighiu, ci in Blașiu, unde cei 
competenți, la tot cașul vorsci să răspundă 
în mod demn și energic volniciilor sale 
și va regreta mai în urmă sfaturile și in- 
spirațiunile primite dela preotul reformat 
Cseresznes Odon.

Bravul nostru advocat archidiecesan 
,Maniu deja a și înaintat la locul competent 
un protest resolut, energic și bine argumen
tat, care protest a întâmpinat complăcerea 
tuturor Românilor de aici. Căci toți Ro
mânii blășienî s’au scandalisat de proce
dura solgăbirăului Dr. Tdkos. Toți pro- 
testeză cu indignare adâncă și revoltă su- 
fletescă contra insultei aduse sentimentu
lui național românesc prin violarea portu
lui țărancelor ndstre, cari nu portă tricolorul 
românesc ca semn de demonstrațiune, ci 
simplaminte ca parte integrantă a costu
mului lor.

Când aduc acestă revoltătore întâm
plare în publicitate, tot-odată atrag atențiu
nea d-lui viceșpan al corn. Albei inferiore, 
asupra volniciei solgăbirăului Dr. Tokos, 
care lucreză chiar contrar intențiunei d-lui 
viceșpan.

D-1 Szasz Joska, când pe la finele 
anului 1901 a fost ales la Aiud de vice
șpan al acestui comitat locuit în majori
tate de Români, a promis în vorbirea sa 
rostită în plenul congragațiunei, că una 
dintre nisuințele sale va fi: pacea și buna 
înțelegere între poporațiunea acestui co
mitat, fără deosebire de limbă și de reli
gie. Și tot aceste lucruri le-a accentuat 
și cu ocasiunea visite sale făcută în iernă 
la Blașiti, dicând și în Aiud și aici, că va 
călători des prin comune și se va con
vinge în personă despre dreptatea, ce se 
face poporului din partea oficiilor admi
nistrative.

Spaima ’ntuneeat.e-i cetini 
Ce ’npresdră Caraimanul.

Mari isprăvi de vitejie 
Cunoscute pote vouă — 

Ascultați acu la mine
Sâ vă spui și eu vre-o două...

Nu-mi .permite locul se mă estind 
mai mult. Am citat versurile acestea, în
cercând să fac o iconă a poetului pentru 
cetitorii „Gazetei". Am reușit?... De sigur 
că nu. Cei cari vor să-l cundscă pe St. 
O. Iosif, trebue să-l ceteșcă în întregime, 
și sunt sigur, că după cetirea volumului 
nimeni n’o să rămână cu gândul în șepte- 
deci de părți, cum se întâmpla s’o pățescl 
după cetirea unor poeți de-ai noștri; ți-se 
pare, că n’a scris unul singur, căci în fie
care bucată găsesc! un fond strein cu de- 
săvîrșire de restul celor-lalte bucăți. La 
Iosif se întâmplă tocmai contrariul; vedi, 
că e singura forță, care face totul, e un 
far în jurul căruia totul se’nvîrtesce și su
fletul lui se remarcă tocmai prin acestă 
individualitate puternică, care, risipită în 
versuri, lasă o impresie sănetdsă și uni
tară asupra cetitorului. V.

Ni-se promite dreptate și poporul 
nostru este violat în portul seu. Cum se 
unesce volnicia solgăbirăului dela Blașiti, 
cu intențiunile și promisiunile d-lui vice
șpan dela Aiud ?

Argus.

„Botezul de foc“.
Diarul german dela Timișdra sub tit

lul de mai sus face următorele glose la 
condamnarea redactorului său:

Diarul nostru a trecut așa-der er! 
prin botezul de foc. Așa este sorta (fiare
lor politice independente, că ele se bu
cură de atențiunea deosebită a domnilor 
procurori. Nici diarul nostru n’a rămas 
scutit de acestă amabilă atențiune. Am 
audit eri din gura d-lui procuror din Ti- 
mișdra, că el cu ochi de Argus urmăria 
fie-care număr al diarului nostru, spre a 
găsi prilej pentru salvarea patriei, pe care 
noi dilnic o amenințăm. In diua de 25 
Martie s’a împlinit în sfîrșit ferbintea lui 
dorință. Ce bucurie, trebue că a avutser- 
rnanul Gdth, când în acea di îi cădii în 
mână articolul „Adevăratele cause ale 
emigrării".

Dedre-ce mișcarea de emigrare din 
Ungaria, din păcate, încă n’a cuprins și 
pe domnii procurori (acesta este singura 
clasă, care prin vocațiunea sa trebue să 
se simtă mai bine în stat), așa nici pe d-1 
Gdth nu putea să-l intereseze din cale afară 
adevăratele cause ale emigrării. S’a pus 
așa-der cu tot dinadinsul să descopere o 
tendință ascunsă în acel articol, care s’a 
și desvălit înaintea agerilor sale priviri 
oficiale cu o claritate palpabilă, ca agi
tare circumscrisă în §. 172 al. 2. Și acum 
a pus mâna, pe ceea-ce căuta de atâta 
timp. Căci era deja din cale afară ner
vos, d-1 Gdth :

In tote diarele din capitală se scriea 
despre păcătoșii de agitatori „pangermani", 
cari agită naționalitățile una contra celei
lalte, în Ungaria-de-Sud și în comitatul 
Timișului, diua în amiada mare; în ca
mera deputaților se adresase deja in
terpelații în privința acesta, și privirile 
tuturor gardienilor statului erau în
dreptate asupra mânei domnului pro
curor din Timișdra, care încă tot nu 
eșia din buzunar. Aici trebuia să se în
tâmple ceva! Bunăvoința d-lui procuror 
nu lipsia, însă în foia nostră cu greu se 
putea găsi ceva, ce ar pute forma temeiu 
solid pentru un proces de pressă cu efect. 
Așa a trebuit d-1 procuror să se mulțu- 
mescă cu bucătura cam slabă din instruc
tivul' capitol al „adevăratelor cause ale 
emigrării".

Forurile judecătorescl se grăbiră a-1 
satisface. Acusarea este datată din 21 
Aprilie și deja eri stăteam cu inima sdro- 
bită la bara justiției. Felul de luptă a pro
curorului era ne mai pomenit. Probabil, 
fiind-că conținutul articolului incriminat 
nu-i oferia materie suficientă pentru arta 
lui oratorică, s’a năpustit asupra făiei nds- 
tre cu atacuri suspectante, că am urmări 
tendențe antipatriotice cu ajutore străine 
bănesc!. Acesta, firesce, n’arn lăsat-o fără 
răspuns, fiind-că nu este adevărat, și din 
parte-ne l’am luminat pe d-1 procuror așa, 
că altă-dată îi va trece pofta să se pro
ducă cu suspicionărî, pe cari nu le pdte 
dovedi.

Ei bine, juriul ne-a condamnat, ddr 
din pricina acesta nu desperăm. Fă bine, 
și nu te teme de nimeni ! Acesta e de- 
visa nostră. O sentință, se scie, că nu 
pdte fi criticată și nici nu o facem acesta. 
Inse involuntar ne vine în minte avertis
mentul dat de apărătorul nostru juraților: 
„Băgați de semă, ca se nu violați prin 
verdictul D vostre libertatea pressei, liber
tatea cuvântului și a cugetărei!^

Și ni-se pare, că și libertatea nostră 
de pressă, cu inima îndurerată și-a luat în 
mână — toiagul emigrării.SOIRILE DILE1.

— 17 <30)

Majestatea Sa Monarchul a donat 
pentru săracii din Budapesta 8000 cor., 
er pentru nenorociții din Martinica 25.000 
franci.

Fiindațiunea d-lui Dr. Iosif Gali. 
„Telegraful Român" confirmă scirea, ce 
am adus’o eri după „Trib." despre funda- 
țiunea ce a făcut’o d-I Dr. losif Gali. 
Organul Metropoliei comunică următo
rul pasagiu dintr’o epistolă, ce a pri- 
mit’o dela un valoros bărbat, aducând 
vestea îmbucurătdre, „Din isvor sigur aflu 
— se dice în acel pasagiu — că II. Sa 
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d-1 Dr. Iosif Gall, membru în casa mag
naților, a testat partea cea mai mare a 
averei sale bisericei ndstre gr. or. araă- 
surat conțelegerii avute cu fericita sa 
soție de rară nobleță a inimei și alipire 
cătră biserica ndstră... Fundațiunea este 
destinată pentru îmbunătățirea dotațiunei 
învățătorilor noștri confesionali și spre 
ajutorarea studenților de ambele sexe la 
tcîte studiile mai înalte, neescepționându-se 
nici artele și economia. Intâetate vor ave 
cei din eparchia Aradului". — Mai adău
găm, că d-1 Gall a contribuit 1040 cor. 
pentru internatul pedagogilor din eparchia 
Caransebeșului.

Erăși „demonstrație antimagliiară". 
De astă-dată însă nu în cimitirul dinGrd- 
verî, ci în Ungaria-de-Nord. Ge s’a întâm
plat? Pdte și Slovacii vor fi având vre-un 
poet, al cărui monument îl vor fi încoro
nat cu colori „antimaghiare" (1), pentru-ca 
păzitorii ordinei publice, în lipsa de altă 
ocupațiune mai seriosă, să însceneze vr’o 
gonă după acele colori? — Nu, de astă- 
dată e vorba de ni’sce cocarde tricolore 
maghiare, pe cari elevii slovaci ai șndlei 
civile de stat din L. S.-Miclăuș le-ar fi 
rupt dela butonieră și le-ar fi călcat în 
piciore, cu oeasiunea serbării putriotice 
dela 11 Aprilie. Și încă ceva! Nu numai 
elevii, der și elevele s’au pus pe demon
strații : La 1 Maid (Curios lucru, că „Fel- 
videki Sajtoiroda", care vestesce aceste 
demonstrații abia după 5—7 săptămâni 
.află de cuviință a ni-le aduce la cunos- 
cință!), va să dieă la 1 Maiiî, elevele șco- 
lei civile de stat (erăși de stat? Ore ce 
păzesc atâția profesori și profesore?) au 
predat catechetului lor un cadou, rostind 
totodată un discurs în limba slovacă 
(Horrendum auditu! In șcdla de stat!) Și 
ceea-ce este și mai îngrozitor, fetele au 
îndrăznit se strige la sfârșitul discursului 
.și „Jivio".—Deu nu e de mirat, că ochii 
diariștilor șoveni din atâtea demonstrații 
„colorate" nu văd, decât tot scântei 
„verdi".

Sfegul din Cliișiu. Serbările jubi
leului de 200 de ani ăl regimentului de 
■infanterie Nr. 51 din Clușid nu vor fi așa 
grandiose, după-cum se credea lâ început. 
.„Kel. Ert." anunță, că cetățenii din Clușiu, 
precum și membrii consiliului municipal, 
universitatea și „Emke" ar fi declarat, că 
va comite „trădare de patrie" ori-care ce- 
tățen, Care ar participa la sfințirea stea
gului, cât timp emblema Ungariei nu va 
fi pusă pe acest steg, în mărime egală 
și la loc egal cu emblema Austriei. O 
parte mai moderată însă susține separa
rea jubileului de sfințirea steagului. La 
serbările jubileului să se ducă, la sfințirea 
stegului însă nu.

Distincțiune. Majestatea Sa, cu oca- 
siunea pensionării la propria cerere a d-lui 
Mihail Grăiniceanu, judecător la tribuna
lul din Maria Teresiopol (Szabadka) i-a 
.acordat titlul de membru la Curtea de 
apel în semn de recundscere a serviciilor 
sale îndelungate și zelose.

D-1 Sava Șonianescu, inițiatorul sub
scripțiilor pentru acoperirea împrumutului 
român de 175 milidne, face cunoscut per- 
■sonelor, cari vor să subscrie, că de-ocam- 
■dată cestiunea se află în studiu, er când 
va fi momentul oportum spre a ' se 
începe subscripția, se vor lansa apeluri 
cu tdte deslușirile necesare. Forte mulțî 
funcționari, ofițeri și persone particulare 
și-au exprimat dorința de a subscrie, pentru 
strîngerea sumei de 175 inilidne.

Președintele Loubet s’a reîntors 
prin Dunkerque la Paris. La Dunkerque 
•orașul a dat un banchet în onorea lui 
Loubet, la care președintele a ținut un 
■discurs, lăudând primirea entusiastă, ce 
’i-s’a făcut.

Milion pierdut la cărți. Un tîner 
•magnat ungur, contele N. T. a jucat bac
cara în „Casina Națională" din Budapesta 
și a pierdut 1,300,000 cor. Cel-ee a câș
tigat este tot un magnat ungur, Os. Gy.

Joia verde. In Sibiiu a pontificat 
3a procesiunea obicinuită a catolicilor, cu 

oeasiunea sărbătorii de erî, numită „Fes- 
turn corporis Christi", însuși episcopul 
Majlath. — După procesiune parochul ca
tolic Gidofalvy a dat un prând festiv, la 
care a fost învitat Esc. mitropolitul Me- 
țianu, toți generalii și autoritățile supe- 
riore civile și militare.

Contra cămătăriei. Marția trecută 
societatea agrară ungară a ținut o anchetă 
contra cămătăriei. A vorbit pe larg con
tele Alesandru Kârolyi, accentuând in
suficiența măsurilor legislative aduse con
tra cămătăriei.

Țese de maturitate furate. Din 
Kaposvar se scrie, că elevii clasei a opta, 
de o lungă serie de ani păstreză un se
cret, pe care îl lasă în fie-care an moște
nire succesorilor din clasa a șeptea. Ei 
și-au procurat adecă cheia dela saltarul 
din cancelaria profesorilor, unde se păs
trau închise tesele de maturitate. Din 
acest saltar scoteau ei în fie-care an te
sele și după-ce le copiau, Ie puneau erăși 
îndărăt. Ast-fel se esplică, că maturisan- 
ții din Kaposvar tot-fleuna reușiau la esa- 
menul în scris. Anul acesta însă s’a des
coperit frauda și esamenul de maturitate 
a fost suspendat.

Cum se string bani la Brăila pentru 
emigrarea evreilor.? Cetim în „Cronica"; 
Comitetul comunității israelite din Brăila 
în cap cu dr. Silberstein, pentru a pute 
strânge mai ușor bani pentru mărirea fon
dului necesar emigrărilor, a tipărit nisce 
cupdne, în forma biletelor de tramvai, în 
valore de 50 bani unul. Fie-care comerciant 
de ori-ce ramură, său meseriaș, e dator se 
cumpere dela comunitate acest fel de 
cupdne, pe cari le plătesc mai scump de 
cât valdrea lor cu 4 seu 5 la sută. Coiner- 
santul seu meșteșugarul e dator se dea 
mușteriilor săi cupdne în valore egală cu 
prețul, ce i-se plătescelui pe marfa vîndută 
Ast-fel negustorul, care a cumpărat de 
1000 de lei cupdne, pe cari le-a plătit cu 
1050 lei, în schimbul banilor, ce încaseză 
pe marfă, dă cupdne în valore egală; deci 
comunitatea câștigă 50 b. la suta de lei, 
pe cari negustorul îi scote din câștigul 
vindărei. După acesta proporție comuni
tatea câștigă la 1000 de lei 50 de lei, la 
10.000 lei 500 lei și la 1.000,000 de lei, 
care e suma rulantă în 2 săptămâni apro
ximativ în comerciul brăilean, face frumu
șica sumă 50.000 de lei. Prin acestă mă
sură se boicoteză comarcianții, cari nu-și 
procură și ei cupdne, adică nu ajută la 
mărirea fondului necesar emigrărilor.

Darul Americanilor pentru împă
ratul Wilhelm. Se scie, că împăratul 
Wilhelm al Germaniei a oferit America
nilor statua lui Frederic cel mare. Ame
ricanii, la rândul lor, au pornit o mișcare 
de a-se revanșa cu statua lui George 
Washington.

Ciuma și-a făcut reapariția Alexan
dria în Egipt. 9 decese s’au constatat în 
cursul săptămânei trecute.

Prințul George Bibescu.
Diarul „La Roumanie" dinBucurescî 

publică unele date din biografia repausa- 
tului prinț Bibescu. Reproducem și noi în 
traducere un estras :

Prințul G. Bibescu fii născut la 14 
Martie 1834 în Bucurescî. El era al trei
lea fiiu al principelui George Dimitrie Bi
bescu, primul principe ales pe vieță de 
cătră națiune, care a domnit în Valachia 
dela 1 Ianuarie 1843 pănă la 23 Iunie 
1848 și care a murit în Paris la 1 Iunie 
1873. Mama sa a fost Zoe Mavrocordat, 
nepdtă și fiică adoptivă a prințului Bran- 
covanu de Basaraba, ai cărui strămoși 
dădură numele Basarabiei.

Prințul G. Bibescu, dus în Franciaîn 
etate de 9 ani, și-a făcut tdte studiile în 
Paris. La 1853 făcu bacalaureatul în li
tere, la 1845 bacalaureatul în sciințe și în 
același an întră în școla militară din S. 
Cyr. Intre 400 cameradi fiind al 29-lea, „în 
vederea studiilor și calităților sale", de și 
străin, fu autorisat a întră în școla de stat- 

major. La 1861 ca locotenent ceru voie să 
facă parte din espediția de Mexico. In 
acestă expediție s’a distins în mai multe 
lupte și la 3 Iulie 1862 fii numit cavaler 
al „Legiunei de onore“, cu mențiunea: 
„Acest ofițer face minuni la muncă, Ia 
marșuri și în lupte" (generalul Lorencez). 
„Bibescu are foc în inimă, el îmi face 
cele mai mari servicii" (colonelul Valaze). 
Numit căpitan la 27 Ianuarie 1863, prin
țul Bibescu a luat parte la operațiunile 
asediului din Puebla și la expedițiile di- 
rigeate pe căstele Pacificului. Distingân- 
du-se și aici, fu menționat în ordin de 
di și la 1865, întorcendu-se în Francia, 
primi crucea de ofițer al „Legiunei de 
onore".

La 1867, căpitanul Bibescu devine 
adjutant al generalului Durrieu, sub-gu- 
vernorul Algeriei. La 1868, întorcendu-se 
în Francia, fu propus pentru gradul de 
șef de escadron. Insă interesele de fami
lie îl constrînseră a-și da dimisia. Intrând 
în vieța civilă, prințul se ocupa cu artele 
frumose, cu scrima și equitațiunea. La 
1870 isbucnind resboiul, reintră în armată, 
cu gradul de șef de escadron, și atașat 
statului-major al corpului al 7-lea de ar
mată. Rănit la Sedan, ajunge prisonier, 
unde rămâne la postul seu cu ceilalți ca
marad! păna la sfârșit, la Coblentz. Înainte 
de-a fi părăsit Parisul, a dat ordin de a-se 
preface palatul său în ambulanță, și în 
tot timpul resboiului, mai bine de 300 ră
niți au fost ospitalisaț! pe cheltuielile 
sale. După răsboiu, prințul s’a retras în 
mod definitiv în vieța privată, în Iulie 
1871. La 1875 se căsătoresce cu contesa 
de Caraman-Chimay, divorțată de bărba
tul seu, colonelul prinț de Bauffremont.

La 1880 întemeieză în România o 
societate de scrimă, al căreia președinte 
fu ales.

Alăturea cu sabia, prințul sciea să 
manueze și condeiul. La 1872 a publicat 
lucrarea: „Le Corps Lorences devant Pue
bla-, Belfort, Reims, Sedanu. La 1887 pu
blică „La Retrăite des six miile11, în urma 
căreia fu supranumit „Xenofonul Mexicu
lui". Acestă operă fu premiată de Aca
demia francesă. La 1889 în urma energiei 
sale, România participă în mod strălucit 
la exposițiunea din Paris. Lucrarea prin
țului : „Avcmt, pendant el apres“ espune 
istoricul acestei interesante fase. In ace
lași an fu numit mare ofițer al „Legiunei 
de ondre".

La 1893 publică opera „Le R'egne 
Bibescu", care fu de-asemenea premiată 
de Academia francesă. Documentele pu
blicate aici distrug legenda despre insu- 
recțiunea dela 1848 în România și fac cu
noscută domnia unui principe, care libe- 
reză robii și pune prima piatră la unirea 
principatelor române. La 1896 fu ales 
membru al „Institutului".

Catastrofa din Martinica.
După cercetări îndelungate, o parte 

a geologilor au constatat, că vulcanul Pelee 
este în ajun de a-și înceta operațiunile 
primejdiose. Prevestirea acesta însă nu s’a 
realisat. Din Fort-de-France se anunță, că 
vulcanul Pelee a făcut Marți o nouă erup- 
țiune. Martori oculari, cari se aflau în 
apropierea vulcanului afirmă, că erupțiunea 
a fost teribilă. Diametrul colonei de flă
cări, ce isbucniră, era de 300 metri, înălți
mea de 150 metri. In timp de o oră dia
metrul craterului s’a lărgit încă cu 300 metri.

Dintre martorii primei catastrofe, pa
sagerul engles Lambert W. 0.. care a ră
mas în vieță, istorisesce următorele:

„Oăletoriam pe vasul „Esk." Prima 
erupțiune s’a început cătră orele 8 dim. 
Peste câte-va minute corabia fu învăluită 
într’o completă întunecime și nori grei de 
cenușă se coboriau asupră-i. Cenușa că
dea tot mai repede și în fine acoperi pre- 
tutindenea marea. Stratul de cenușă pe 
bord era în grosime de 2 policari. Din 
crater se audia un vuet ca de tun și flă
cări colosale isbucniau spre bolta cerescă. 
tn timpul cât corabia înainta prin pldia de 
cenușă, acul busolei se învîrtea cu mare 
celeritate. Viforul vulcanic a încetat la 

9.40 și aerul s’a curățit. Vedeam St. Pierre 
dinaintea ndstră la o distanță de 2 miluri 
englese. Nu ne puteam apropia, am oprit 
mașina, der n’am aruncat ancora. Orașul 
întreg era o colosală mare de foc. Ve
deam cu ochii cum ard vapdrele din port 
și lava ce năvălia în mare, a cărei fier- 
bințelă a prefăcut marea într’un nor co
losal de aburi. Am slobozit rachete de pe 
vasul nostru pentru aceia, cari pdte se 
sbăteau în mare, der din nici o parte n’am 
primit răspuns. Am trimis o luntre cu doi 
ofițeri și patru matrozi, cari au traversat 
marea timp de 2 ore la o distanță de 100 
metri’ de țărm, der n’au dat peste ființe 
viețuitdre. Din causa lavei n’au putut să 
se apropie mai tare.

„Cătră 11 */ 2 vaporul „Rovaima" a es- 
plodat cu sgomot teribil, însoțit de o co- 
lonă de foc înaltă 200 urme. Nu se pdte 
constata, câți omeni au perit pe corabie. 
A doua di „Esk" a sosit la dra 7 în St. 
Lucia, unde cu câte-va minute mai curând 
sosise „Roddara". Freemann, căpitanul va
sului „Roddam" a desfășurat un eroism 
estra-ordinar. Lava i-a ars corpul, în
cât nu mai avea formă de om. Cu tdte 
chinurile, ce le-a suferit, el a stat ca 
un erou pe corabie, conducând norocos 
vaporul până la St. Lucia. In cele 36 ore 
înfiorătdre nici el, nici dmenii lui n’au 
mâncat nimic, căci lava, care pătrundea 
din tdte părțile și cenușa au stricat ori
ce fel de mâncare. De sub lava, care a 
cădut pe bord, au fost scose mai târdiu 
cadavrele a doi matrozi, cari nu mai aveau 
formă omenescă."

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

ULTIME SC1R1.
Bucurescî. 29 Maiu. Asbră s’a 

dat la Arsenalul armatei banchetul 
ofițerilor de artilerie în ondrea Re
gelui, pentru aniversarea a 25 de 
ani (15 Maiu v. 1877), de când ba
teria de artilerie „Carol I" a tras 
primul ioc de tun asupra fortăreței 
Vidinului. Ofițerii au oferit Suvera
nului bateria de artilerie, Calafat, 
lucrat în miniatură. A vorbit gene
ralul Arion, apoi Regele, pe urmă 
generalul Popescu, ministrul de răs
boiu, D. Sturdza, și cel mai tîner din
tre ofițeri, subloc. Livezeanu.

JLiteratura.
„Suppleoc Libellus Valachorum'1 r 

memoriul presentat împăratului Leopold IL 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăiam. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de ventjare la Tipografia 
„zi. Mu>eșianuu.

„Castelul din Carpațl", roman din 
viâța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă Dl<anu (Tiparul „Tipo
grafia" societate pe acțiuni Sibiiu). Se tiflâ 
dz i erijare la Tipografia „A. MureșLnau 
Btașov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 6o, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Român.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 29 Maiii 1902.

Hotel „Pomul verde": Lang A., inginer 
Sighișora, Kohler O., inginer, Budapesta, Csuka M. 
Langendorf.° . » Hotel „Bucurescî": Farkas B., voiagior 
Budapesta. Kaufmann G., idem, Budapesta, Baum 
A., idem, Praga.

„Grand-Hotel“: D-na’Adler T. soție de 
privarier, Brașov.

DOCTORUL
ALEXANDRU de VĂIDA-YOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese, „Blauer Schlilssel".
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PUBLICAȚIUNE.
De-brece A. Porr, carele poseda 

în Brașov un institut de mijlo
cire de servicii și plasare de servi
tori, concesiat cu Nr. m. 7060/1897, 
dela finea anului 1898 nu mai use- 
z ă de acesta concesiune, de aceea 
în sensul §-ului 49 al art. de lege 
XVII J884 și pe basa ordinului Mi- 
nisteriului de comerciu dela 29 Ia 
nuarie 1902 Nr. 5875/VIII—1902, 
acesta concesiune să declară de șfersă.

înainte însă de a estrada cau
țiunea lui Albert Porr, se provocă 
toți aceea, cari contra antreprincțe- 
torului de mijlocire, pentru service 
Albert Porr, voesc a-și validita vre
un drept de despăgubire seu pentru 
vre-o pretensiune, s6-șl înainteze atari 
reclame la acest magistrat orășănesc 
până la 13 Iunie 1903, cu atât mai 
vertos, căci după espirarea acestui 
termin, cauțiunea din cestiune se va 
estrada deponentului seu Albert Porr.

Brașov, 6 Maiu 1902
2-3.(524) Magistratul orășenesc.

5# *̂2 3^2 «53 j®2 1®2^

j „Someșana/‘
m institut de credit și econ. societate pe acții [ț;

--------=—^ în Dees. ■ --------
Fondată la anul 1900. »»»»»

® — —
Capital social 200,000 cor. oooo 
oooooo Fonduri: 120 000 cor

Se primesc Depuneri spre 
w fructificare, dela particulari cu 

5% ^ră anunț, cu 5'/2°/o cu 
[ty] anunț; bră dela corporațiuni 

culturale cu 6°/o interese.
Darea de venit după interese o sol- 

vește institutul separat
Depuneri și ridicări făcute prin 

postă se efectuesc cu reintărce» 
rea poștei.

1--5J545).

I K wI
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DIRECȚIUNEA, ii

P. N. 757-1902.

PUBLICATION
Se aduce spre sciința publică, 

cumcă comisiunea brașovbnă de con- 
scriere a sfcatorit deja lista funda
mentală asupra juraților pe anul 
1903 și că acdstă listă se pbte esa- 
mina din partea fie-cărifia din 1 —15 
Iunie a. c. în biroul primarului ora
șului Bra-ov.

In decursul amintitului termin 
înainte de prânfi dela 8 —12 bre se 
pbte reclama seu în contra omiterei 
personelor necompetente, seu în con
tra inducerei persbnelor necompe

tente în acbstă listă. Tot deaseme- 
nea se pot face'fobservațiunile rece- 
rute în contra acestor reclamări din 
16 — 23 Iunie a. c.

Reclamațiunile și observările so 
pot face la președintele comisiunei 
de conscriere șeu scripturistice său. 
verbalminte.

Brașov, în 28 Maiu 1902.

Comisiunea de consciere a orașului

Hiemesch m. p.
comis, de conscriere.

Friederic Lurtz m. p. 
secretarul comis, de con=ciiere.

Brașov:

Francisc
președintele

.1 — 1

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

IXX

Nr. Mag. 5950-1902.

Publicatiuiie.5
Pentru darea în arândă a dreptului de vânat în revirurile aparținS- 

tbre orașului Brașov dela 1 August 1902 pănă la 32 Iulie 1908, se va 
tine licitaț/iune publică cu oferte Luni in 9 Iunie a. c. la 10 bre a m. in 
cancelaria oficiului silvanal orășenesc în Brașoo (sub Bucium Nr. 9.)

Licitația va fi publică, der și eu oferte încinse, pe basa condițiunilor 
cari sunt depuse și se pot lua în vedere (tot-dbnna dela 8—12 bre a. 
m.) în cancelaria oficiului silvanal orășenesc.

I
I

AVIS.
p prăvălia Q. EKEMIE an sosit

Specia 9stăți
Cedase nouS 1 kl. c. 2.—
Mszere verde (bob) „ r „ —.68
Cararabe (Gulii) 1 buc. fii 8—12
Fasole verde 1 kl. cor 1.10
Cartofi noi (Bai’î mail) 1 kl. fii. 40-50
Sparangel Sollo 1 kl c. 1.40—1.60
Paradise roșii 1 kl. c. — 80—1.10
Castraveți noi 1 buc. fii. 30—40
Ceapă mare egiptiaDă, cea

mai bună pentru gătit 1 k. —32
la 100 kl. deodată cor. 29.—

Tote aeeste se afflă. msmiu în

L G. EREMIE
Strada Bffirsclaer nr. 9. (lângă Mutzig).

n

proprii precum:
Agrișe ... 1 litru —.60 
Halva Ederne, preparată 

expre pentru export de 
vară cu Vanilie 1 kl. c. 2 60

Dtto fără cutie „ „
Dulcețuri de totfelul 1 „
Cașcaval gras excel. 1 „
Brânză secuescă I-a cal. 
Emenihaler . .
Caș de carpațl .
Șuncă feartă l-a .

1
55
55

T) 
n
55 
r
55
55
55

3.—
2 60
1.36
1.12
2.60
1.60
3.20

A
1

w

Revirurile orășenesc! sunt următorele:
îu hotarul Crisbav 1500 jug. catastr., prețul esclămării 22 cor,

n n Vlădenî 703 n n n n 10 55
n ?î Apața 1842 n n n V 30 n
n n ZerneștI 9836 n » 5? 63 n

n Bran 2868 n v 55 n 20 n
Ti Cernat 25 15 55 r 55 w 40 55

n n Satu lung 7181 n n V J5 50
w n Zizin 4301 n 55 20 55

Tot-deodată se face cunoscut publicului, că ofertele, provec]ute eu 
10% vadiu, timbiate cu timbru de 1 coronă și sigilate după recerință, 
au se fie prezentate cel urai târcjiu pâuă la 10 bre din cțina. de licitație 
d-lui silvicultor luliu Orlovsky în cancelaria oficiului silvanal oră
șenesc

Aceste oferte au se conțină în textul lor suma oferită, esprimată 
în cifre și în litere, numele și locuința oferentului și declarațiunea, că 
cunbsce condițiunile de ofert și ale arendării și că li-se supune necon
diționat.

Brașov, în 5 Maifi 1902.
3—3.525. Magistralul orășenesc.

kl.

n
pr&y&lia

As ure

Pldcaroa și sosirea trenurilor h slat roc. hi îs Brașov.
Valabil dial i Maiaa st. n. II

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

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

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persons la ora 3-o5 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 2'19 min, p. m.

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

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

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szerâda, la 6ra 10.43 min. a. m.

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

Isla Brașov la ZernescI (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3'41 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’14 in. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 9-42 m. sera.

De'a Brasov la Ciuc-Gyimes:
I.. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim.

LI, Trenul rnixt la ore 8'50 mim. a. m.
III. Trenul, de pers. 1?, ora 3-15 min. p. m. 

(are legătură cu inia Tușnad-Ciuc-Gvimes).

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2-9 m. p, m.
IV. Trenul mixt la ora 9-7 min sera.

Dela Bucurescl la Brașov:
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. in?-
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.-Georgîu, Ciuc-Sereda dra 3-20)
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8 54 dim.)

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolimeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.

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

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

II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m, 
III. Trenul mixt la dra 6’50 min. sera,

I IV. Tren mixt la dra 10-5 m. sera.
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Târgui Saiulal Wr. 80.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 

i

îI 
i* 
4 
f

4 
♦ 
v A 
i
>
♦

Cj

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(2owve/zd<z., in Iotă mătimea,-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

prepI-cureȘ și diverse
BILETE DE M0RMENTARL

se primesc , în biuroul

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CÂRȚÎ BE SCIINȚA,
literatură și didactice

ST.ATVTZ:.

FOI PWDIC1
BILETE DE*  VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE EOGODHĂ ȘL DE BMTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AiVsiSririTM.
Comandele eventuale

! tipografiei, Brasov Târgul Inului Nr. 30, eta-! 
: giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-) 
i mandele din afară rugăm a le adresa la
1 Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașov. !

.y.

Li

ugUr „Gazeta Transilvaniei“ cu. numeral ă 10 fii. se vinde 

la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.
Tipogiafia A. Mureșiauu, Brașov.


