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Din cansa sfintei sărbători de mâne, Marți, 
sf. Constantin și Elena, dlarul nu va upăre până 
Miercuri sera.

Departe de aici, în romanticul 
ținut al Maramureșului, în apropiere 
de Siget, la Slatina, s’a stins erî di- 
mineță fără de veste o inimă bună 
și nobilă, ce bătea cald pentru bi
nele obștesc și pentru progresul ne- 
mului și al bisericei sale.

Episcopul Michail Pavel a în
chis ochii pentru tot-deuna acolo pe 
moșia sa, din care spiritul său uman 
și caritativ a făcut un stabiliment 
higienic și un loc de cură din cele 
mai fruniose și folositore.

Le este viu în memoria cetito
rilor noștri înălțătorul jubileu, ce 
l’a fost serbat numai de curând ve
neratul archiereu din incidentul îm
plinitei a cincî-cjecl de ani dela sfin
țirea sa ca preot.

După acest jubileu, care con
form dorinței sale a decurs liniștit 
fără de nici un sgomot, și după ce 
a asistat în Beiușiu la aniversarea 
de 50 de anî a primei sale liturgii, 
încunjurat de iubirea și stima între- 
gei diecese, episcopul Pavel s’a 
retras erășî pe cât-va timp la moșia 
sa Slatina, unde petrecea cu predi- 
lecțiune, când multele și grelele sale 
ocupațiuni nu-1 reclamau sâ fie pre
sent în reședința din Oradea-mare.

Aici la Slatina l’a ajuns cesul 
cel din urmă ce desparte pe om de 
vieța pămentescă, și în urma unei 
paralisii de inimă și-a dat sufletul.

Scirea despre încetarea din vieța 
a acestui prea vrednic și neuitat Ar
chiereu, ce-am primit’o prin sârma 
telegrafică dela vicarul Maramureșu
lui Duminecă înainte de amiatji, ne-a 
surprins forte dureros.

Ni-s’a înfățișat în acel mo
ment figura blândă, binevoitore și 
mult simpatică a archiereului și ne
am gâudit la ceea ce a fost el pen
tru diecesa și poporul său credin
cios și pentru întrega biserică unită 
și nemul românesc și în ce grele și 
viforose timpuri dispăru dintre noi, 
lăsând văduvit scaunul episcopesc, 
care a fost ilustrat prin faptele mă
rețe ale lui Vulcan, promovătorul 
culturei române în acel colț al țării, 
și pe care scaun decedatul episcop 
Pavel șl-a câștigat gloria neperitore 
a celui mai mare Mecenate al ne- 
mului și al bisericei sale.

Episcopul Pavel n’a fost om 
pretențios, doritor de fală și de mă
rire esterioră. El era de fire modestă, 
mai mult retras, un caracter liniștit 
și sincer. Nu-i plăcea a se ocupa de 
lucruri deșerte și era mare și bun 
econom, prin care însușire se deo
sebea atât de mult de predecesorul 
său nemijlocit în scaunul archieresc.

Avea înse episcopul Pavel în 
pieptul seu o rîvnă puternică, un dor 
ferbinte de a face bine, unde numai 
putea, de-a ajuta, de-a lucra pentru 
promovarea bunăstării clerului și a 
poporului seu credincios, pentru în
tărirea și înaintarea instituțiunilor 
de cultură ale nemului său româ
nesc, prin dotarea generosă a gim- 
nasiului din Beiușiu, prin înființarea 
de scoli și internate nouă și prin 
crearea unui fond destinat a servi 
scopurilor religiose și culturale ale 
fiilor diecesei românc-unite de Ora- 
dea-mare, fond care întrece deja 
suma de două milione corăne.

Biserica română unită pierde în 
Michail Pavel nu numai pe marele 
seu binefăcător, ci și pe unul din 
cei mai desinteresațl archierei ai sei, 
care în vremuri grele a stat la pos
tul seu mult îngrijat de marile inte
rese de esistență ale bisericei atât 
de mult dușmănite și amenințate.

A trecut episcopul Pavel prin 
grele lupte și încercări în situațiu- 
nea dificilă, în care se află neamul 
și biserica română sub sistemul de 
guvernare ostil culturei năstre ro
mânesc!, der omul nepărtinitor va 
trebui se constate, că, în ce privesce 
mai ales causa cea mare a indepen
denței bisericei române unite și a 
autonomiei sale, Michail Pavel a ob
servat o atitudine în tot deuna leală 
și neșovăitore în apărarea ei.

Tocmai în momentele aceste 
critice, ce le străbate poporul și bi
serica, trebue se resimțim o îndoită 
durere asupra pierderii unui suflet 
bun și înălțat peste patimile mici, 
peste egoismul și ambițiunile de
șerte, a unui păstor sufletesc atât 
de binevoitor și desinteresat, cum a 
fost episcopul Pavel.

Faptele lui mărețe și neperitore 
fie și rămână pildă viuă și vecinie 
lucitore pe cărarea generațiunilor 
viitore, pentru cari cu atâta dragoste 
a obosit și a păstrat totă vieța sa.

Binecuvântată fie în tote tim
purile amintirea marelui Mecenate 
român Michail Pavel!

Koerber despre pact. în ședința 
dela 30 Maiti a „Reichsrat“-ului, ministru- 
președinte Koerber a vorbit în cestiunea 
pactului austro-ungar. El declara, că Aus
tria n’a împedecat nicî-odată desvoltarea 
economică a Ungariei. S’ar crede, că în 
virtutea dependenței Ungariei și Austriei 
pe teren economic, comuniunea acestor 
doue state se baseză pe temeiuri atât de 
armonice, încât nu pote fi espusă perico
lului. Dure înse, nu este așa. Nu este aici 
vorba de discordanța intereselor, ci de 
puncte de vedere cu totul de altă natură, 
carî s’au pus în calea principiului comu- 
niunei. Aceste puncte îngreuneză reînoirea 
pactului legat de termin, și greutățile a- 
ceste sunt atât de seriose, încât ministrul 
nu pote tăinui camerei îngrijirile. ce le 
are el față cu mersul tratărilor, ce se ur- 
meză de mult. Koerber asigură, că Austria 
n’a atacat Ungaria în nici un punct, că 
nu vre să ia nimic dela acesta, der e o 
necesitate inevitabilă, ca anumite puncte 
întunecose se fie îndepărtate, nu cum-va 

ele se potă fi interpretate în detrimentul 
Austriei. Tot așa e necesar, dise Koerber, 
ca și în Ungaria se fie cu dre-carî consi- 
derațiunî la esistență economică a Aus
triei. Atâta e tot ce cere Austria dela 
Ungaria, și dela acesta guvernul nu va ceda 
nici o iotă. Trebue se pretindem grabnica 
încheiere a tratărilor, ca nu cum-va să 
urmeze o situație silita, care ar fi păgubi- 
tdre în urmările ei și care nu s’ar pute 
uni cu spiritul pactului. Vom merge, dise 
Koerber, pănă la marginea estremă a pre
venirilor, numai ca se susținem comuniu
nea și amiciția, der nu vom întinde mâna 
unei comuniuni, care nu ne lasă să ajun
gem la liniște și care în realitate nici n’ar 
constitui un regim sincer de reciprocitate.

Declarațiile lui Koerber au fost su
bliniate cu vii aplause din tdte părțile ca
merei. Ele au iritat însă cercurile politice 
maghiare, fiind-că Koerber acusă direct 
pe Unguri, că ei vreu se spargă pactul 
economic, avend intențiuni politice.

Declarațiile contelui Biilow. „J’i- 
garo“ publică un interview, pe care cores
pondentul seu din Berlin l’a avut cu d-1 
de Biilow, cancelarul imperiului german. 
Biilow a declarat, că situațiunea interna
țională este asigurătdre. Reînoirea triplei 
alianțe se pote considera ca sigură. Tripla 
alianță și alianța franco-rusă sunt astădi 
cele două garanții pentru liniștea și sigu
ranța generală. In ce privesce Marocul, 
cancelarul german se felicită pentru acor
dul intervenit între Franța și Italia în acestă 
privință, căci, a dis, voim în Maroc, ca și 
în China se domnescă liniștea necesară 
pentru desvoltarea economică.

Vestea morții episcopului Pavel la 
Blașiti.

Intr’o ediție estra-ordinară, tipărită 
eri Duminecă, fdia bisericescă-politică din 
Blașiu comunică următdrele despre impre- 
siunea, ce a făcut’o acolo vestea despre 
mortea episcopului Pavel:

...Depeșa ce a sosit și Esc. Sale Prea- 
sfințitului Metropolit Dr. Victor Mihalyi 
despre mortea episcopului Pavel, nu i-a pu
tut fi îndată inmanuată, fiind Escelența 
Sa la biserică.

Și cum t.otă lumea era la sfânta li
turgic în catedrală, vestea acolo s’a pri
mit tocmai la cetirea sf. Evangelii. In 
urma sdrobitorei sciri, imediat după ec- 
tenia cea mare de după Evangelie, s’a 
rostit Ectenia morților cu deslegarea pen
tru repausatul Archiereu, când apoi toți 
cei din biserică au aflat tristul cas.

Predicatorul de rând, d-l Dr. Vasile 
Suciu, vorbind despre iubirea, ce trebue 
s’o purtăm față de maica nostră comună, 
față de s. biserică, a întrețăsut prea fru
mos un panegiric improvisat al repausa- 
tului mare Archiereu, punându-1 de mo
del al iubirei de biserică și de neam pen
tru tote generațiunile presente și viitdre.

Emoțiune a cuprins pe toți ascultă
torii; puțini ochi vor fi rămas neudați la 
audul întâmplării jelnice și atât de neaș
teptată.

*

Despre causa morții răposatului ar
chiereu și despre ultimele sale acte pu
blice „Unirea“ scrie următdrele :

Causa imediată a morții Episcopului 
Pavel a fost paralisie de inimă. Era cunos
cut, că fericitul episcop de un șir lung de 
anî avea ceva defect la inimă, la care în 
anii din urmă se adause și dilatare de 

stomac. Cunoscută fiind înse vieța extra
ordinar de cumpătată a repausatului, le
gam speranțe întemeiate de-o îndelungată 
păstorire.

Oh 1 cât ar fi fost de bine, decă 
acele speranțe nu ar fi fost înșelătore. 
Câte fapte mărețe mai putem aștepta dela 
el, care acum întrii a face lucruri mărețe, 
era așa de maestru.

Durere! a trebuit se-1 pierdem acum, 
când lipsă mai mare era de densul, de re- 
soluțiunea, de francheți, de nobleță, de 
dragostea și de spiritul de jertfă al den
sului.

Fie, ca sfântul Sion să potă purta și 
lovitura acesta 1

Ungurii și „mișcarea pangermană“.
în ședința dela 30 Maiu a delegațiu- 

nei ungare s’a încheiat desbaterea asupra 
budgetului ministeriului de esterne. Discu- 
țiunea a dominat’o așa numita mișcare 
pangermană.

Delegatul Hollo a atins’o mai întâifl, 
(jicând, că cu bani din Germania se strică 
pacea națiunei maghiare și sub pretexte 
false se îndrâptă atacuri contra Maghiarilor.

Ministru-președ. Col. Szell declară, că 
și el consideră de periculdsă mișcarea 
acesta și se ocupă serios de ea. Tendin
țele neîndreptățite le va sugruma în ger- 
mine. Mișcarea pangermană înse n’are ni
mic comun cu tripla alianță, nici nu se 
pdte aduce în legătură cu politica cercu
rilor oficiale germane.

Rakovsky dice, că referentul subco- 
misiunei de esterne (Max Falk) a făcut 
atentă România, se împiedece diriguirea 
și sprijinirea agitațiunei ardelene, din Ro
mânia. Un astfel de sfat ar trebui dat și 
Germaniei. Noi înse — dice Rakovszky — 
nu putem desfășura energie, decât față cu 
statele mici.

Ministrul comun de finanțe Kallay 
declară, în numele ministrului de esterne, 
că cercurile oficiale germane nu participă 
de loc în’ mișcarea pangermană, care e 
cea mai neplăcută tocmai acestor cercuri. 
Ministrul de esterne are informațiunî si
gure despre acesta, căci acesta au decla- 
rat’o cu cea mai mare lealitate și spotan, 
în mai multe rânduri factorii normativi 
germani. E adevărat, că la mișcare parti
cipă profesori, ba chiar și deputați, der și 
la noi (în Ungaria) se întâmplă, că singu
ratici deputați nu sunt tot-deuna de pă
rerile guvernului.

Contele Stefan Tisza spune, că cu 
guvernul român și cu bărbații de stat ro
mâni Ungurii trăesc în bună amiciție, deși 
societatea română li-e mult mai dușmană 
decât Nemții. Nu se pote pretinde, ca gu
vernul german să sugrume o mișcare so
cială. Societatea „Alldeutsch“ publică, ce-i 
drept, broșuri impertinente, der ce pot face 
Maghiarii în contra ei ? Și pressa maghiară 
se amestecă în afacerile interne ale altor 
state. Mișcarea pangermană nu e decât o 
mișcare neînsemnată, pe care o națiune 
conscientă nici n’o bagă în semă.

Kallay, ministru comun de finanțe, 
spune, că ministerul de esterne a fost de 
multe ori în situațiunea să reclameze în 
cașuri concrete, der tot-deuna a întâmpinat 
cea mai mare prevenire din partea guver
nului german. Deca astfel de cașuri con
crete se vor mai ivi, va procede tot cu 
energia de pănă acum. Dedre-ce înse miș
carea pangermană își caută teren în Un
garia, e lucru firesc că acesta nu privesce pe 
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ministrul de esterne, și toți, cari simt un- 
guresce, pot se fie mulțumiți cu declara
țiile lui Szell.

„Bud. Hirl." ocupându-se într’un ar
ticol cu cestiunea acesta, cere ca guver
nul unguresc să detragă debitul postai tu
turor foilor agitatorice germane. Să se con- 
fisce diarele acestea dela tote reuniunile 
de cetire germane cu caracter public seu 
privat. Pe agitatori să-i aresteze și să tra
teze cu ei ca cu spionii trădători. Pe capii 
bisericei să-i someze guvernul se dea 
ordin preoților și învățătorilor de a sădi 
în inimile credincioșilor și ale tinerimei iubi
rea de patrie, mai ales acolo unde acăsta 
pote se folosescă. Pe cei-ce se opun, să-i 
disciplineze statul și biserica, ori să-i pe- 
depsescă cu t<5tă rigdrea. Fără sgomot și 
fără acțiune parlamentară se se facă 
acesta.

Alegerea de episcop la Arad.
Lui „Egyetertis^ i-se scrie din Arad, 

că metropolitul Mețianu a încunosciințat 
consistoriul din Arad, că a fixat terminal 
alegerii de episcop pe (Jitia de 12 Iunie și 
că alegerea să nu se facă ca până acum 
în sala festivă a seminariului român ară- 
dan, ci în catedrala din piața „T8kolv“.

Sinodul, spune „E.—s.,“ constă din 60 
membrii și e capabil de a aduce hotărîre, 
decă sunt present! mai mult de jumătate 
din membrii. Se crede, că vor participa 56. 
Pentru majoritatea absolută trebuesc 24 
voturi.

Spune apoi, că lupta decisivă va fi 
între Hamsea și Mangra; că la cas când 
Mangra n’ar fi întărit, cu tdte declarațiunile 
patriotice, membrii sinodului fără deosebi
re vor vota pentru Filaret Musta, vicarul 
dela Caransebeș. S’a vorbit și de can
didatura lui D-r Ilarion Pușcariu, archiman- 
drit, dăr acesta nu se ia în serios, căci 
Pușcariu voesce să rămână în Sibiiu, după- 
ce a fost promovat la rangul de archiereu. 
Apoi vorbesce despre cei doi candidați, 
despre sprijinul, ce li-1 dau unii și alții, 
și încheie așa:

„Decă va fi ales Mangra, o deputăție 
de 1000 se va presenta la guvern și va 
cere mijlocirea întărirei prea înalte. Man- 
graiștii se tem tare de influința lui Dr. 
Iosif Gall și a amicilor lui personal!, car! 
militeză toți pentru învingerea lui Hamsea. 
Din causa acesta, în deputațiunea cătră 
guvern vor participa toți protopopii 
eparchiei, preoții și învățătorii împreună 
cu membrii sinodului, arătând, că eparchia 
doresce de cap pe Mangra. La cas de 
necesitate, aderenții lui Mangra vor merge 
și la regele, ca astfel să împrăscie ori ce 
îndoială și îngrijire. C’un cuvânt alegerea 
de episcop promite a fi grozav de agitată. 
Ori-cum s’ar decide la alegere și ori cum 
s’ar desvolta raporturile, un lucru stă mai 
pe sus ,de orî-ce îndoială: pacea inter
nă a eparchiei gr. or. a Aradului e pe 
mult timp turburată".

„Un avertisment necesar“.
(Cum scriu diarele jidovesc! despre România''.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“>

Stuttgart, 29 Maid 1902.
Sunt de părere, că orî-ce Român, 

care se află în străinătate, unde are oca- 
siune a audi vorbindu-se seu scriindu-se 
despre neamul său, e dator să aducă la 
cunoscința fraților 'săi ceea-ce die străi
nii despre noi. De astă-dată vă trimit es- 
trasul unui articol, care pdrtă titlul de mai 
sus scris într’un diar inspirat de înalta 
finanță jidovescă. Articolul a apărut în 
Nr. 122 de astădi al diarului „Neues Tag- 
blatt“ (und General Anzeiger fur Stutt- 
gari und Wurttemberg). In acest articol, 
se fac aspre reproșuri conservatorilor din 
Germania, pe motiv că diarele lor nu spriji- 
nesc campania „liberalilor" în potriva Româ
niei, mai ales acuma, când acestă țeră 
vine să supere din nou piața financiară 
europenă cu o pretensiune de mai multe 
sute de milidne.

„Cum?—se întrebă diarul jidovesc,— 
domnii din drepta află, că România tocmai 
acuma să fie vrednică de credit, când se 
dă pe față cu cea mai crassă intoleranță 
prin legea meseriilor? (Asta-ibuba!—Cor.) 
Prin acesta d-lor dau dovedi nu prea 
splendide despre sciința lor de stat, însă— 
datoria fie-cărui privitor nepreocupat (!) 
este de a avertisa, ca să nu se sprijinescă 
babilonia română cu capital german. Sun
tem siguri, că marile institute, cărora s’a 
adresat România în strîmtorea sa finan
ciară, nu vor admite dorințele dela Bu- 
curesci".

După acestea, diarul din Stuttgart 
citeză ca isvor „obiectiv" o broșură apă
rută de curând la Berlin sub titlul „Die 
romănischen Finanzen", în care se pre- 
sentă țera, ca fiind în plin faliment.

Cu tot „falimentul" însă, foia jidovescă 
crede, că totu-ș! s’ar pute acorda creditul 
cerut, decă se vor da garanții, că politica 
în viitor va fi mai „chibzuită". Politica 
economică trebue emancipată, după păre
rea acestui (liar, de sub influența demo- 
gogiei partidelor și în loc de a intimida 
pe antreprenorii străini și de a încătușa 
forțele economice ale țării, trebue să se 
ridice productivitatea regatului în mod 
sistematic. Acesta se înțelege ar fi o lu
crare forte grea, însă nu imposibilă, pre
supunând, că „șovinismul" național român 
și „grandomania" națională română, va fi 
redusă între marginile cuvenite. In acest 
punct „adevăratele interese" ale României 
se întîlnesc cu interesele creditorilor din 
străinătate și cu ale amicilor politic! ai 
țării.

Prin cooperarea opiniei publice a 
Europei de apus cu marile grupuri finan
ciare, se pote ajunge la un asemenea re- 
sultat. Decă speranța acesta nu se va îm
plini, atunci, firesce, creditorii își vor în- 
torce fața de cătră România. Numai decă 
România va reuși prin politica sa a redo- 
bîndi încrederea creditorilor săi, va pute 
fi cruțată de sguduiri fdrte mari, er pose
sorii de hârtii române, de perder! enorme.

Warn comunicat acest articol, pen- 
tru-ca să vedeți cum fac presiuni jidovii 
din străinătate în favorul coreligionarilor 
lor din România, deși sunt sigur, că dia
rele din România, cum e ’„Adevărul" et 
cons, cari nu se sfiesc a susține intere
sele străinilor, vor fi semnalat deja din is
vor telegrafic acest articol.

G....

Escursiunea profesorilor
din Ungaria-de-sud la Turnu-Severin în România.

Pentru a nu se da un înțeles diferit 
celui gândit de noi, când ne-am hotărît a 
face o primire distinsă d-lor profesori es- 
cursionișt! din Ungaria, vă rog să dați pu- 
blicităței, în onor, d-vdstră diar, următorei 
întîmpinărî.

La începutul Junei Maid am fost a- 
nunțați în mod oficial de cătră d-1 Mi- 
hallec, directorul gimnasiului din Orșova, 
că d-nii profosorl din Sudul Ungariei, în
truniți în congres la Orșova, doresc să 
facă o escursiune pe Dunăre pănă Ia 
Turnu-Severin și că vor visița cu acestă 
ocasiune și Liceul nostru.

Este sciut de orî-cine planul urmărit 
cu sistem de câți-va rău-voitor! ai Rega
tului român, de a-1 presinta sub o culore 
asiatică. S’ar păre, după unele diare, că 
netoleranța și îngustimea de vederi merge 
pănă acolo în România, încât suntem 
gata de a face persecuții pe tema reli- 
gidsă. Ar dori, inimicii noștri, să se facă 
a fi credută afirmarea, că Țara Românescă 
este cea mai neospitalieră.

Escursiunea d-lor profesori din Un
garia ni-s’a părut bine venită. D-lor ve- 
niau să vadă de aprdpe o șciîlă româ
nescă din Regat, să capete cunoscințe 
măcar numai în câte-va ore de modul 
nostru de a pricepe, de a simți.

Pentru-că d-nii escursioniști veniau 
în numele păcii, cu dorința de a ave 
câte-va ore un schimb de idei cu noi 
ceștia, colegi de profesiune, din Regat, 
am hotărît să arătăm, că seim se dăm os

pitalitate și să cinstim cu inimă largă pe 
cei ce vin cu cuvânt de bine în mijlocul 
nostru.

Este adevărat, le-am eșit la sosire, 
am stăruit ca și autoritățile locale să se 
asocieze la acestă primire, le-am arătat 
întrega ndstră școlă cu a ei complectă 
organisație, le-am dat o masă colegială, 
pe care în semn de curtenire a plătit’o 
d-1 prefect I. Igiroșanu, le-am vorbit, că 
sciința este aceeași în tote țările, că mi
siunea corpului profesoral este nobilă, ei 
trebuind să samene ideile generdse și de 
bine pentru omenire, că naționalismul este 
educația cea mai sănătosă pentru orî-ce 
popor. — D-nii escursioniști ni-au răspuns 
în același sens amical, împăciuitor.

I-am tratat în modul cel mai curte
nitor posibil, mai întâi, pentru-că ori
unde ar fi, Românul este ospitalier, și 
apoi pentru credința sinceră, că d-nii es
cursioniști apreciind simțămintele nostre, 
vor pleca schimbați în convingerile d-lor 
în ceea-ce privesce pe Român, fie că lo- 
cuesce dincolo, său dinedee de CarpațI.

Am dorit și am avea cea mai mare 
bucurie, decă printre factorii mari, car! 
hotărăsc mersul poporelor, mica nostră 
manifestare ar ave o cât de mică in
fluență pentru o apropiere între Români 
și Unguri.

Decă misiunea nostră, ca profesori, 
este eminamente culturală, de ce n’am 
manifesta, imediat cum se presintă oca- 
siunea, în sensul ideilor mari. Nu e un 
mister pentru nimeni, că în lupta de rassă 
din vecinătate sunt două insule isolate 
Românii și Ungurii.

Nu a putut să credă nimeni și nu a 
putut să credă nici d-nii escursioniști că 
întrevederea amicală ce-am avut, a cerut 
dela unii său dela alții să rupem legătu
rile sufletesc!, ce ne legă pe fie-care în 
parte cu poporul său.

A rămas o amintire frumosă în su
fletul fie-cui, care a asistat la acesta în
trevedere, cât înalță pe om simțemintele 
de toleranță și de respect a convingerilor 
altuia. — Avem credința, că tot așa va fi 
primit orî-cine va întră cu dorința de a 
ne cunosce în ospitaliera și generdsa Țeră 
Românescă.

Primiți, vă rog, stimate domnule 
Redactor, pe lângă mulțămirile nostre, 
espresiunea deosebitei nostre considera- 
țiunl.

C. Armașu,
Directorul Liceului Traian, T.-Severin

SOIRILE DILEI.
— 20 Maiti v.

Scade numărul Românilor? Așa 
spune cel puțin statistica cea mai nouă 
ungurescă, despre care seim forte bine 
cum se ticlulesce. In cei din urmă dece ani, 
după statistica oficială, numai elementul 
maghiar s’ar fi sporit, er celelalte naționa
lități tote au piedut. Grație acestei spo
riri, numărul Maghiarilor, așa spune sta
tistica, a atins absolută majoritate, urcân- 
du-se dela 48.5% la 51.4%, pe când Ro
mânii au dat îndărăt dela 17.1% la 16.7%. 
Populația totală a țărilor de sub cordna 
sf. Stefan face 19.254.559 suflete, cu 
1,799.786 mai mult, decât la 1890. Noi 
seim un lucru, că Românii se sporesc me
reu prin nasceri, a căror proporție, după 
cum singuri Maghiarii recunosc în momen
tele lor lucide, este mult mai superidră 
decât la Unguri. Atâta ne este de ajuns. 
Ceea-ce spune statistica „oficială", puțin 
ne importă.

Comemorarea mitropolitului Van- 
cea. Duminecă după s. liturgie elevii se- 
minariului tinerimei au ținut o ședință 
festivă de comerare a fericitului fundator 
al seminariului junimei, „La ședință, scrie 
„Unirea", au fost de față metropolitul, 
membrii capitulului, lume multă. Der pe 
fețele tuturor se vedea întipărită jale 
adâncă pentru perderea suferită. La finea 
ședinței Esc. Sa metropolitul cu ochii 
udați de lacrimi, a ținut o alocuțiune, în 

care între meritele fericitului metropolit 
Vancea, a înșirat meritul, de a fi esoperat 
prin intrevenirea sa la Maiestatea Sa nu
mirea lui Michail Pavel de episcop al 
Oradiei-marl. Cuvintele iubitului metro- 
polit au produs einoțiune adâncă. Prin 
ele festivitatea aranjată intru ondrea ma
relui metropolit Vancea s’a făcut de-odată 
festivitate de doliu și întru pomenirea 
marelui episcop Pavel".

Gonă contra colorilor românesci. 
Etă ce cetim în „Unirea" sub titlul „Pri
goniri" despre revoltătorul cas de prigo
nire a colorilor românesci, ce s’a întâm
plat Joia trecută în Blașiîl: „Eri (Joi), în 
di de târg, gendarmii smulgeau colorile 
naționale, unde numai le zăriau. Luau 
cârpe, decă erau tricolore, desfăceau 
brânele țăranilor și fără nici un senti
ment de pudiciție, siliau pe femei să-și 
desfacă cingătorile din jurul trupului, să-și 
depună crătințele și șurțele, decă aveau 
cum-va pe ele mândrul tricolor roșu- 
galbăn-vânăt. Ce rost au aceste fapte, 
menite se turbure și pe cei mai pacinici 
cetățeni? Se simt concetățenii noștri așa 
de slabi, cât se tem și de aceste nevino
vate colori? Esistă dor un nou ordin de 
terorisare, acum în prejma congresului 
studențesc, ce se va ține la Pesta? Seu 
ce?...... In momentul ultim aflăm, că mai
mulțl profesori și chiar studenți, sunt ci
tați pe Sâmbătă la d-1 Dr. Tokos, noul 
pretor, spre a da semă pentru pretinse 
transgresiuni săvârșite cu prilegiul maia- 
lului din Sâmbăta trecută. Mai mult, că 
s’ar fi făcut arătare contra lor la fișpan. 
Sciți, că-s forte amabili ? Der vom vede, 
ce se plănuesce, er sub spuză. înainte nu
mai, căci am pășit în un veac nou, pu
teți să-l ilustrați cu nesfîrșit.e prigoniri!"...

Consistor plenar în Arad. Cetini 
în „Bis. și Școla" : Consistoriul eparchial 
a fost convocat la ședință plenară pe 
Luni, în 20 Maiu (2 Iunie) a. c. la orele 
10 a. m. în sala ședințelor consistoriale, 
obiectele fiind : 1) Promulgarea concluse
lor sinodale ale sesiunii din 1902. 2) Dis- 
posițiuni în cestiunea convocării Sinoduliti 
eparchial estra-ordinar pentru alegerea 
noului episcop. 3) Alte eventuale obiecte.

Cas de morte. D-1 Nic. Mocanu, co
merciant din localitate, a indurat o lovi
tură grea, pierzând pe soția sa Elena N. 
Mocanu, care după o bălă crudă a înce
tat din vieță Sâmbătă sera în etate abia 
de 35 ani, lăsând în urma ei cinci copii 
nevârstnici. Adresăm sincere condolențe 
mult încercatului soț și întregei familii a 
decedatei.

»
Banffy scrie înainte. Când se apucă 

Banffy de un lucru, îl duce la sfîrșit și 
pace. Acuma și-a pus în gând să creeze 
nouă teorii de stat și cu tote că un scriitor 
german cu numele Moltke din Berlin, îl 
face de rîs într’o critică a sa publicată 
de curând într’un diar din numitul oraș, 
Banffy nu se lasă și scrie înainte. Titlul 
ultimului său articol, publicat în „Magyar 
Kozelet" este: „Politica maghiară de na
ționalitate și legea despre egala îndreptă- 
ț’re națională". Deși ne repugneză a ne 
ocupa în detail cu tdte elucubrațiunile 
unui creer înfierbântat de paroxismul șo
vinismului, totuși, pentru-ca să rămână 
pentru viitor un document despre gradul 
de exaltație naționala a unui fost minis- 
tru-președinte ungar, vom reveni asupra 
acestui articol.

♦
Congres contra emigrărilor. LaAUș- 

colț s’a întrunit alaltăeri și s’a deschis con
gresul contra emigrărilor. In vorbirea sa 
de deschidere Miklos Odiin a constatat, 
că actualmente se află în America 360,000 
de cetățeni ungari și a arătat pagubele 
colosale, ce le are țera în urma emigrări
lor, pierdend adecă aprdpe 7 miliarde prin 
aceea, că omenii capabili de muncă au 
părăsit țera și s’au dus în America.

„Gorila Fratres". D-1 Virginio Cale- 
gari, consul și director al federațiunei 
„Corda Fratres" în Viena, adreseză stu
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denților italieni un apel. în care îi în
demnă a-și da votul de referendum în 
sensul decisiunei din Roma, ca fie-care 
confederat se fie liber a face partea din 
secțiunea națională, pe care o preferă. — 
Asupra acestui apel vom mai reveni.

Imperatul Wilhelm în Petersburg. 
Din Petersburg se anunță, că împăratul 
Wilhelm va visita capitala Rusiei la 26 
Iulie st. n. El va fi timp de 4 dile ospele 
Țarului. Va lua parte la marile manevre 
rusesc! și în uniformă de general, înfrun
zea regimentului seu, va defila pe dinain
tea Țarului.

0 (li de veselie este diua de astădi 
pentru elevii școlelor nostre secundare din 
Brașov. Astădlse ține tradiționalul „maial" 
în „Stejeriș". Serbarea s’a început dimi
neța la firele 7 printr’un concert dat de 
musica militară în fața gimnasiului ro
mân. S’a esecutat un program compus din 
opt puncte, composiții în mare parte ro
mânesc!. In timpul concertului s’au adu
nat elevii, împodobiți cu eșarpe și cocărdi, 
profesorii și un număros public. Pe la 
orele 9 a pornit cortegiul spre Stejeriș.

Societatea „E’atria" a studenților 
români din Miinchen a serbat și ea diua 
de 10 Main. Adunându-se membrii socie
tății în salfinele cafenelei Luitpold, pri
mul care a luat cuvântul fu consulul ge
neral al României, d-1 Hesselmann. După 
acesta a urmat o conferență din istoria 
României, care s’a terminat cu un toast 
pentru dinastia română și bavareză. Partea 
musicală a deschis’o d-1 A. Leon, cântând 
rapsodia unguresc! (?) Nr. 13 de Liszt și 
„Grande Polonaise" (!) de Chopin. S’au mai 
produs Kohler cu composiții de ale lui 
Mozart și Hăndel pe vidră, d-1 Scherzer a 
cântat la piano, er Alfred Kase din gură. 
Partea oficială s’a terminat cu imnul ro
mân, cântat la piano de d-1 Leon. După 
acestea a urmat dans, unde s’au produs 
mai ales „dansuri egiptene" (!) fir în pausă 
s’a cântat românesce. — Soirea acesta o 
luăm din Țarul „M. N. N.“, pe care ni-1 
trimite un amic cu observarea, că la o 
așa mare di națională românescă s’ar fi 
cuvenit un timbru mai românesc prin ese- 
cutarea de piese românesc! și prin omi
terea bucăților poloneze, unguresc! și 
egiptiene.

Non Dr. inris. D-1 George Rocsin, 
deputat sinodal al eparchiei gr.-or. ară- 
■dane, a fost promovat în 31 Maiu n. la 
gradul de doctor iuris la universitatea din 
■Clușiu.

Permutare. D-1 locotenent cer. și 
reg. Valeriu Montani a fost permutat din 
partea comandantului regim. 50 din loca
litate, la batalionul aceluiași regiment cu 
garnisfina în Făgăraș.

înecat. Copilul de trei ani al locui
torului Barbu Rusu din Dârste, a cădut 
Vineri în Valea Timișului și s’a înecat.

Mișcarea Boxerilor. Lui „Daily 
Mail" i-se anunță din Shanghai, că în pro
vincia Seduau boxerii se mișcă viu și au 
■dat de scire funcționarilor din Jangshien, 
■că vor omorî pe toți streinii. Se crede, că 
boxerii au devastat deja mai multe bise
rici catolice și protestante și au omorît 
mulți omeni. Tot din Shanghai se ves- 
tesce, că boxerii au incendiat patru mi
siuni catol/ice și mai multe biserici evan- 
yelice, omorînd pe toți misionarii din ele. 
Trupe englese au plecat la locul perico
lului.

In folosul Reuniunei „Crucei- 
Toșii" se va-da Vineri săra de cătră trupa 
de operete maghiară în sala Redutei oră
șenesc! (casa de concerte) o representa- 
țiune (opereta „Nebunul"). Bilete pentru 
.acesta representațiune se pot căpăta pănă 
Miercuri sera la damele din comitetul 
Reuniunei, er de Joi dimineța încolo la 
cassa teatrului

Trennl-expres, care din 1 Maiu și 
pănă în 1 Octomvrie circulă pe linia 
Budapesta-Arad-Teiiuș, aînceputsă circule 

dela 1 Iunie și pănă la Predeal. Acest tren 
sosesce în Brașov dimineța la ora 5'7 și 
plecă sera la 1026.

Direcțiunea tramvaiului aduce la 
cunoscința publicului, că obiectele uitate 
în tramvaiu și nereclamate, ca umbrele, 
pardisiur! etc. se vor vinde conform re
gulamentului pe calea licitațiunei Joi, în 
5 Iunie la firele 10 a. m., la stațiunea de 
pe promenadă.

Concert în Clușiu. Despărțământul 
Clușiu al „Asociațiunei pentru lit. și cult, 
poporului român" învită, Concertul care ’1 
va da Joi 5 Iunie st. n. în sala „Hotelului 
Central" cu concursul D-nei Irena de Vla- 
claia primadona dela opera din Bucurescî, 
al d-relor A. Pizo și Valeria Isacu și al 
d-Iui Gr. Savu, artist dramatic cu următorul.

Program-. Partea I. 1. Gounod: 
„Balada și aria bijuteriilor" din opera 
„Faust", d-na Vladaia. 2. solo esecu-. 
tat la pian de d-ra Isacu. 3. Adam: „Arie 
Indiană" din opera „D’aș! fi Rege" d-na 
Vladaia. 4. Eininescu: „Versuri" d-1 Gr. 
Savu. n. Straus: „Cântec țigănesc" din 
opera „Voivodul țiganilor", d-na Vladaia. 
6. „Monologuri" d-l Gr. Savu. 7 a.) 
Verdi: „Cavatina" din opera „Traviata" 
d-na Vladaia. b) Paraschiv: „După fragi 
și după mure", d-na Vladaia. Partea 11. 
8. Bizet: „Habanera" din opera „Carmen" 
d-na Vladaia. 9 Saint Sains: „Introd. et 
Rondo" Capricioso executat de d-ra A. 
Pizo. 10. Lecoq: „Bolero espagnol" d-na 
Vladaia. 11. Coșbuc: „Doine și balade" 
d-1 Gr. Savu. 12 de Vladaia: „Doina Olte- 
nului", cântată de d-na Vladaia. D-na Vla
daia va cânta „Habanera" și „Bolero" în 
costum espagnol. Prețurile: loc I. 4 cor., 
loc. II. 2 c., loc. III. 1 cor. Venitul curat 
e destinat pentru un scop filantropic. în
ceputul precis la 8 ore sera. Bilete se 
găsesc de vândare la Frank-Kiss Jânos 
fiai și sera la cassa.

Un fond cultural.
Clușiu, 30 Maiu 1902.

Pe basa statutelor de administrațiune 
din 18 Iulie 1875, subscrise de fericiții 
Alesadru Lazar ca președinte și Dr. Gre- 
goriu Silaș! ca notar, aprobate de minis
trul de interne reg. ung. în 22 Nov. 1875 
sub nr. 57001, s’a început în Clușifi cre
area unui fond pentru înființarea unei 
școle române de fetițe.

Scopul, conform §-ului 1 din statute, 
este câștigarea unui fond pentru a înfi
ința o școlă română de fetițe in Clușiu.

Despre starea acestui fond, amesu- 
rat disposițiunei §-ului 15 din statute, este 
să se dee socotelă detaiată prin diare mă
car odată într’un an.

Mai pe urmă din raportul comitetu
lui de administrațiune cu datul din 26 
Maiu 1900, ce era să se așternă adunărei 
generale din 24 Nov. 1900, în vara anu
lui 1900 s’a publicat un estras intr’o bro
șură separată pe 54 pagine. din care aprope 
300 esemplare au fost distribuite inteli- 
genții românesc!. Din acea broșură se pfite 
vede starea fondului de pe anii 1892—1899.

După-ce însă raportul din 26 Main 
1900 nu s’a putut pertracta în adunarea 
generală din 24 Nov. 1900, și după-ce în 
a. 1900 nu s’a putut ține adunare gene
rală, atât raportul din 26 Maiu 1900, cât 
și darea de semă asupra acestui fond de 
pe anii 1900 și 1901 s’au așternut adună1 
rei generale ținute în Clușifl la 24 Main 
st. n. 1902, care adunare le-a și pertrac- 
tat, le-a primit și a dat comitetului actual 
de administrațiune absolutoriul cuvenit.

Din acestea se vede, că la finea anu
lui 1901 starea activă a acestui fond 
a fost:

a) depuneri 21.116 cor. 19 bani, &) 
acțiuni 2600 cor., c) capitale împrumutate 
la privați, interese restante și promisiuni 
4925 cor. 80 bani, d) diverse 2882 cor. 
98 bani. Suma 31524 cor. 97 bani. Passive 
nu sunt.

In suma diverselor se cuprinde și 
suma de 2542 cor. 98 bani, cu care sumă 
fostul cassariu d-1 Basiliu Poddbă s’a aflat 
răspundător acestui fond.

Decă s’ar pute deplin realisa sumele 
de sub c) și tZ), suma de 31,524 cor-249 

bani încă este pre mică pentru ajungerea 
școpului indicat în §-ul 1 din statute. Ca 
acest scop să se potă realisa cât mai iute, 
atârnă dela iubitorii culturei românesc!, 
cari și pe acesta cale sunt rugați să vină 
în ajutorul acestui fond, parte ca membrii 
patroni, plătind odată pentru tot-deuna 
200 cor., seu ca membri binefăcători plă
tind anual 4 cor., parte ca oferte mari- 
nimfise.

Tot odată amintim aici, că institutul 
de credit și economii „Vlădesa" din Hue
din în 24 Nov. 1901 a binevoit a trimite 
acestui fond un ajutor de 10 corfine, pen
tru ce ’i mulțumim călduros.

Din mandatul adunărei generale și 
din încredințarea comitetului de adminis
trațiune din 24 Maid st. n. 1902,

Dr. Georgia Ilea, 
advocat, ca cassai- al 

fondului.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere facem cunoscută înceta
rea din vifiță a scumpei nfistre soție, ma
me, fiice, surori și cumnate Elena N. Mo
canii născ. Crețoiu, care după grele și lungi 
suferințe fiind, împărtășită cu sf. Taine, în 
diua de Sâmbătă în 18 (31) Maiti 1902 la 
orele 7'/.2 sera și-a dat nobilul său suflet 
în mânile Creatorului, în al 35-lea an al 
etăței și al 17-lea an al fericitei sale că
sătorii. Despre acfistă durerfisă și irepara
bilă perdere se încunosciințfiză tote rude
niile, amicii și cunoscuții răposatei. Rămă
șițele pământesc! ale scumpei defuncte se 
vor ridica din casele proprii (Strada Cas
telului nr. 52), Luni în 20 Maiu v. (2 Iunie) 
a. c. la firele 3 p. m. și se vor conduce 
spre vecinică odihnă în cimiteriul biseri- 
cei gr. or. din GroverT. Fiei țărîna ușoră 
și memoria în veci neuitată!

Brașov, 19 Maid v. (1 Iunie n.) 1902. 
Nicolae Mocanii, ca soț. Maria P. Crețoiu, 
ca mamă. Teodor Mocan, ca socru. Aneta, 
Traian, Nicu, Mircea și Virginia, ca copii. 
Iancu CrețoiO, Vasile Crețoiu, ca frați. 
Vasile Crețoiu, ca unehiti. Maria Michalea, 
Eufrosina Munteanu, Valeria Guăritfi, ca 
surori. Teodor Mocan, Costi Michalea, Vic
tor Guărite, ca cumnațT. Luisa Mocan, 
Cleopatra Crețoiu, ca cumnate.

ULTIME SOIRI.
Blașiu, 2 Iunie. (Scire part, a 

„Gaz. Trans.") Fostul vicariu la Fă
găraș, er in urmă profesor de teo
logie si rector la Seminariul teologic 
din Blașiu, Basiliu Rațiu a reposat 
erî în 1 Iunie, în spitalul din Si- 
ghișdra, unde s’a fost supus unei 
operațiuni. Osemintele meritosului și 
pentru bunătatea sa de toți iubi
tului Basiliu Rațiu, vor fi aduse la 
Blașiu, unde vor fi înmormântate cu 
ceremonialul cuvenit.

Londra, 1 Iunie. Se așteptă cu 
mare încordare publicarea protoco
lului de pace cu Burii. Țfiarele fără 
deosebire accentueză, că pacea s’a 
scălit, și că în ședința de mâne a 
parlamentului guvernul va aduce 
acâsta oficios la cunoscința publică. 
Cu tote acestea, n’au dispărut încă 
cu desăvîrșire temerile, că pote, în 
ultimul moment, să se ivescă vr’o 
piedecă în calea publicării păcii. 
„Standard" scrie, că guvernul en- 
gles a pus condiția, ca delegații buri 
să desbată cât mai grabnic condi
țiile de pace, și a dat ordin lui 
Kitchener, că decă în timp de 2—3 
c|ile nu va succede definitiv resol- 
varea cestiunei păcii, se încăpă ime
diat ostilitățile.

Diverse.
Cât se mănâncă la curtea Spa

niei. Un diar din străinătate publică ur- 
mătfirele date asupra mâncării dela curtea 
regală a Spaniei, după comunicările unui 
fost șef de bucătărie al tînărului rege Alfons 
XIII. La orele opt diminăța se servesce 
primul dejun compus din ceaiă, ciocolată, 
cafea cu lapte, prăjituri, pane prăjită și carne 
rece. Laora 11 se servesce al doilea de
jun compus din: supă, două feluri de bu
cate, friptură, pome și prăjituri. La 4 ore 
lunch: ceaiîî, prăjituri, vinuri de Spania. 
La 7 mare prânz, la care sunt invitați 
mai mulțl ospețl: două feluri de supă, 
două feluri de bucate, două „releves", frip
tură, înghețată, prăjituri, brânză, pome, vi
nuri fine și șampanie. Laora 9 jum. cina: 
ceaiîl, vinuri, carne rece, prăjituri. In tot 
cursul nopții face serviciul un bucătar, care 
trebue să aibă tot-deuna bucate gata, căci 
se întâmplă adese-orl, că vr’un membru al 
familiei regale nu s’a săturat în cursul di- 
lei, și voesce să mănânce noptea.

Literatură.
A apărut „Almanachul" societății 

„Priru Maior1" Budapesta 1901 cu un con
ținut bogat și ilustrat. Format 8° eu 144 
oaginl. Prețul 4 corone. Se află de vânzare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul ind - 
cat, plus 35 bani porto.

„Suppleoc Libellus Valachorum", 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
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. Dăiunn. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 ooronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu".

„Cuventărl bisericesc^ de Mas
sillon" traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-eat. român al die- 
cesei de Oradea-n.are.—Deja la 1898 apă
ruse în Oradea-mare cartea cu titlul de mai 
sus, care cuprinde 17 predici de ale vesti
tului orator eclesiastic frances. Predicile 
sunt împărțite de traducător după anul bi
sericesc rSsăriten, și fie c-<re este pusă la 
acea Dumineoă său sărbătfire, cu a oărei 
evanghelie se potrivesc» predica. — Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° ou 
portretul lui Massilon. Treduoerea se dis
tinge printr’nn limbagifi ales. Prețul 5 co
rone (6 Lei 50) plus 30 baul norto. Se află 
de ven4*re la Tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

„Castelul din Car păți", roman din 
viâța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus ,de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eiiă Dchanu (Tiparul „Tipo
grafia" societate pe acțiuni Sibiiu). tie află 

lAnflare la Tipografia „A. Mureșioi" 
Brașov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 60, 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 Țua de 31 MaiCi 1902.

Hotel Europa: Schwarz, Sautter, Kovâcs. 
Viena: Klein, Friedmann, Szăkely, Budapesta toți 
voiugiorl, Nathan director, Budapesta, Piussi, 
Triest, Hartig, Clușiă, Eisler, Prossnitz, corner- 
cianțl; Hermes, profesor, Roman.

Hotel Bucurescî: Freischberger, Kittel. 
Viena, Rado, Budapesta, voiagiorl.

Grand Hotel: Bozsoly sergent major c. 
și r. Sibiiu.

DOCTORUL
ALEXANDRU de VÂIDA-VOEVOD

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alta Wiese, „Blauer Schlussel".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 112—1902.

Cursul la bursa din Viena.

Bursa de Bncuresci

Din 30 Maiu n. 1902.
Renta ung. de aur 4(l/0 . . . . . 120 80
Renta de corone ung. 4% • • . 97 95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 • 120 —
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2 %. 120.85
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.80
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii . . . . . 201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 —
Renta de argint austr.................. . 101.65
Renta de hârtie austr.................. . 101.40
Renta de aur austr.................. . 120.70
LosurI din 1860............................. . 153.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 7 15.-
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 695.—
NapoleondorI............................. . 19 09
Mărci imperiate germane •. . 117.30
London vista........................ . 240.25
Paris vista............................. . 95.22 >/2
Rente austr. 4°/0 de corone . 99 80
Note italiene............................. 93.65

Curăiil pieței Brașov.
a Din 31 Maiu n. 1902.

Bancnot rom. (Dump. 19.— Vend. 19 04
Argint român. „ 18.40 „ 18.44
Napoleond’orl. 19.— 19.10
Galbeni 11.30 „ 11.40
Ruble RusescI „ 126.— 127.-
Mărci germane „ 58.50 „ —
Lire turcescl . 10.72 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— „ 101.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
■ Din 30 Maiu 1902.

Mesura Valuta
seu Calitatea. în

greutatea Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14 80
H Grâu mijlociu . . . 14 40
71 Grâu mai slab . . . 13 50
71 Grâu amestecat 11 50

! 71 Secară frumosă. . . 9 80
71 Săcară mijlocia. . 9 40
n Orz frumos .... 7 80
V Orz mijlociu. 7 40
77 0v6s frumos. . . . 6 80

Oves mijlociu . . . 6 10
yj Cucuruz ................... 9 ___
71 Mălaiu (meiu) . 8 10
71 Mazăre........................ 22 —
71 Linte........................ 14 —
77 Fasole........................ 9 —
71 Sfimență de in . . . 24 —
71 SSmență de cânepă . 8 25

Cartof!........................ 1 90
7? Măzăriche.................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
71 Carne de porc . . . 1 04
77 Carne de berbece. — —

100 kil. SSu de vită prospSt . 44 -
7» Ssu de vită topit . 64 —

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

sa pot face ori și când pe timp mai 
indelungat seu lunare.

Cursul leșurilor private
din 2« Mai. 1902.

ouuip.

Basilica..................................... 19 10 20.10
Credit .................................... 440 — 443—
Clary 40 fi. m. ..... 1.-2.- 183—
Navig pe Dunăre..................... — —
Insbruck ............................... 82. 84—
Krakau ................................ 74 50 76 50
Laibach.................................... 73 — 77.—
Buda......................................... 73 - 74 —
Pa'fly......................................... 185.— 195—
Crucea roșie austriacă . . 189.— 192 —

n n un«..................... 57.— 58 —
29.- 30 —

RuSo’.f .................................... 80.— 84 —
Salm......................................... 235 — 239—
Salzburg.................................... 76.25 78 25
St. Geuois .......................... 264. - 274,-r-,
Stanislau............................... — ---- i.'
Trieutine 4,/2ll/o (00 m. c. . 430.50 434.50

„ 4% 50..................... 41.50 44—
Waldstein............................... 64— 66 —

„ de 10 franci . . . 33.40 43.50
Banca h. ung. 4% .... —.— —

Eursa de măriuri din Budapesta.
din 28 Maiu. 1902

S 6 m i n J e
Cuali- 
tatea 
per 

Heot,

Prețul per
100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.20 9.35
Grâu dela Tisa .... 80 9.15 9-2b
Grâu de Pesta 80 9.15 9.25
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—

Grâu unguresc de nord . 1-0 .— .—
Grâu românesc .... 80 .—

Cuali-
Semințe vechi 

ori noua Soiul tntea 
per
Hoct.

Prețul per
10C chilograme

dela pană la
Săcara . . , 10--72 7.30 7.50
Orz ... nutreț. . 60--62 7.05 7.15
Orz. . . de rachiu 62- 64 610 6.20
Orz. . . de bere . 64—66 5.75 6—
Oves . . .
Cucuruz . , bănățen . 75 .— —•
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— ——
Cucuruz .
Hirișcă

D »
4.50 5—

Producte div. Soiu 1 C u 8 U J

dela până
Săm. de trifoin Luțernă ungur. dj 46— 53—

„ transilvană II 35 - 40—
n „ bănățenă ei 42— 46—
n „ roșiă t(l —•— —.—

Clei de rapiță rafinat dtipia 0H —
Ulei de in . <rld —.— —. -
Unsdre de porc dela Pesta 0 63.50 64—

?1 D dela țeră . • • ej — — —
Slănină . . . sventată . •d 53— 53 50
Prune .... din Bosnia • • 0

Lictar .... Slavon și Serbia
0 
rl _ ___ _

p din Serbia în s. M 17.50 18—
Nuci . . . • slavon nou ft —.—
Gogoși. . . • serbesc —,—

din Ungaria gn
Miere . ... unguresc!. 0 —,— —>

serbescl . h .— —
Câră .... brut —.— —
Spirt .... Dro.jdiuțe de s. —.—

©

—== A V I S. =—
Din causa renovărei prăvăliei vend tote mărfurile ce 

se află în mare asortiment de stofe rfe haine pentru 
bărbați și dame, și Osuare, pânzărie, persSeSe, bluse, 
Jaaps'.tie, EJmbs’eBe etc. etc. marfă de tot nouă, cu prețuri 
t că(|ifle.

W iernai timp scurt! '‘WS
Se nu întârdie nimeni te a profita de acesta favorabilă ocas;e.

ZZsizzi-s ZF’ieles.
5—10.(536) Viiisaei nr. 13.
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Arveresi hirietmeny.
Alulirt birdsâgi văgrebajtâ az 1881. evi LX t.-ci. 102. §-a ărtel- 

meben ezennel kozhirrb teszi, hogy a zernesti kir. jârâsbirbscig 1901 evi 
Sp 891/7 szâmu vbgzese kovetkezteben, Dr. Mosoiu Jănos brassoi ligy- 
văd ăltal kepviselt Manjinâ Gfligore f.-moecsi lakbs javâra Lupoiu Jon 
f.-moecsi lakbs ellen 80 kor. s jar. erejeig 1902 evi februar h6 20 ân 
foganatositott kielegitesi văgrehajtâs utjân lefoglalt 6s 655 kor. — fillre 
becsiilt kovetkezo ingdsâg k, u. m. tehenek, juhok, szena, stb nyilvâ- 
nOs ârveresen eladatnak.

Mely ârverăsnek a Zernesti kir. jârâsbirosâg 1902-ik 6vi V. 34/2 
szâmu vegzese folytăn hâtr. 20 kor. tâkekbvcteles ennek 1902 evi mâr- 
ho 5 napjâtbl jâro 8()/() kamatăi erejâig Felso-Moeesen Lupoiu Jon hâ 
zânăl leendo eszkozlesâre I9$2 Junius ho 9 napjănak delelotti 10 orăja 
hatâridoul kiuiizetik es alihoz a venni szândekozok oly megjegyzâssel 
hivatnak meg, hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi LX. t. cz. 107. 
es 108. §-a ertelmeben keszpenzflzetes mellett, a legtbbbet igâronek, 
sziikseg eseten becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendd ingdsâgokat mâsok is le es felulfog- 
laltattâk, 6s azokra kielcgitbsi jogot nyertek volna, ezen ârverăs az 188L 
evi LX. t. cz. 120 §. brtelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

549.1—1.

Kelt Zernesten, 1902 6vi Mâjus h6 25-ik napjân. 
HUSZĂR VILMOS, 

kir. bir. vegrehajto.

Pentru morburi, fle stbiiiăc!
Celor ce prin rece ă, înbuibare, mâncări ereu de mistuit, ferbiuțell, prea 

reci. se. viața neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:
Ctttaw «ie Monmc, cârceii, mâsftmre re&a,

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun

Vinul âe ’bnrueni (Krâuterwein) i ini Hiiberth Ullrich

5

|\| VinuE «fie buruieni este prejparat din buruieni excelente și vinde» 
gf cătore cu vin bun, întăresce stomacul și organismul de mistuire al 
|f .omului. Vinul de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută Ia forma» \ 
S/s rea de sânge sănătos. k

Foosiiea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la inc* put. 
De aceea s* se fo!os6-că de timpuriu. Simptom® ca: dureri de cap, râgă’ală, 
greță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruit-ul.

5»

<

din 28 Maiu. 1902

V a 1 o r £
XB 

o'? •q
rQ

Scad.'
cup.

Cu 
haul 
gata

Renta amortisabilă.................... •;’7o Aur.-Oct 97. Va
„ „ Impr. 1892 . . 5 „ lau.-lnl. 97 7i
„ „ din 1893 . . . 5 „ 97?',
„ „ 1891 int. 6 mii. 5 » Apr.-Oct. —(.L_
„ „ Impr. de 321/, mii. 4 „ Iau.-lul. 84 */,
„ „ Impr. de 50 mii. . '1 a d n 85.--
„ „ impr. de 274 m. IS90 4 a n n 85 */<
„ „ Impr. de 16 m. 1891 4 a D H 85?/4
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 a 85?/,
„ „ Imnr de 90 mii. 1896 4 a 83?/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 6 a Mai-Nov. 83 7,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —
„ comunei BucurescI 18"3 r»7o Iau.-lul, —
„ „ „ din 1H84 5 a Mai-Nov
„ „ „ din 188-s 5 a Inn.-Bec,
» „ „ din 1890 r’ a Mai-Nov, —

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 a lan.-lul, 97.1/,
Scris, fonciare rurale din 181'0 4 a 86—

„ „ urbane Bucuresc 5 a 84.V2
» n u I a?i • ■ 5 a 78.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 a 
V. N.

11 ” —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50" 150 v.
Banca Națidu. uit. iv. 8-i.— 5C0 într. v.
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2390
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 263.-
Naționala <b) asig. uit. div. lei43 a 0 1H6 —
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2 0 385. —
Soc. rom. de oonstr. uit. div. 15 1. 250 3-0-
Soc. rom. de hâr'ie uit.------ V ’ -- •
„Patria11 Soc. de a-ix. uit. 4 bl 100 _ .—
Soc. rom.de petrol I em. u. d. 0 200

„ „ „ ,, 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii i>0 1 1000 n n
Sociat. r. cunstr de Tramaxs 200 —.—
.20 franci «nr ............................... — _ ._
Fabricile Unite de gazose. . . 12 » >i

S c ti ut p t u r i:

rianca na . a Rom. ii7o 1‘aris .... 37o
\vausurl pe efecte 7 .. P tersburg . . 57n
Banca agricolă 9-10% Berlin ....
Lo..dra .... 3 Belgia . . . 3-
»iena......................... 3‘/2 Elveția .... B‘/2

PUBUCA^VW.
Pentru predarea în întreprin

dere, regularea apaductulni din stra
da principală a comunei ZernescT (co
mitatul Făgărașului), a rîului dina
intea edificiului șcdlei române, pre
cum și pavarea trotoarului din acea 
stradă, se va ține licitație publică cu 
oferte și verbal, Luni în 9 Iunie a c 
st. n la 10 ore a. m în cancelaria, 
oficiului comunal.

Licitația va fi publică, der și 
cu oferte închise, pe basa condițiu- 
nilor, cari sunt depuse și se pot 
vedâ, tot-dâuna dela 8—12 6re a. 
in. în cancelaria primăriei comu
nale.

Tot deodată se face cunoscut, 
că ofertele provecjute cu timbrul de 
1 coibnă și sigilate, au a se preda 
la casa primăriei comunale, necon
diționat pănă la 10 ore înainte de 
licitație.

Ofertele au se conțină în tex 
tul lor, suma oferită, numele și lo 
tuința oferentului și declarația că 
cunbsce cuprinsul condițiunilor de 
licitare.

Zer ne sol, în 28 Maiti 1902.
Ioan Vodă loan St. Coleș u

notar (550,1 — 3) primar.

Ariețf fno ?’ urm&r'le 06 : neastimper, colică, tataie de inimă, iesem- 
Ullbl/ipauift n:ă, congestiune la ficat, salină, hemoroide, se delătură în- 

tr-l'uițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilitatea 
ori dm mistuire rea și din disposiție Lolnăvieibsă a ficatului. Persons cari pă
timesc di lipsa de apetit, nervosifate, durere de cap, insomnie, tăngsso cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. - Mm ți me de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Win «Se SfifiirwnesBi se capeflă. în sticle â 3 coi*. și 4 cor. în far 
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, Feldiora, llye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 

| Bolon, Nagvajta, Baroth, Miklosvâr, N.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kâ'halora, Ugra, 
| Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvârvs, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 

Almâsmezo, Zernest, Torcsvăr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasarhely, 
Erzsebetvâros, Segesvăr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

8c se ferescă. «le isafiitafie. -———-

Cereți' anume Vin de buruieni a hi Hubert Ullrich. *^s
Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450 0, spirt de 

vin 100 0, Glicerin 1000, Vin roșu 210 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen. 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10 0. Aces- 

■te părți constitutive să se amestece.
~~ HH

I
i

Prenunierațiunile la Gazeta Transilvaniei se potâ face și rein o.
• ri și câm! hla l-rna și 1-5 a fiă cărei luni.

Domnii abonați ee binevoiască a arăta în deosebi, când voie^ 
ca eapedarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce ue ubunezf- din noi binevoiiscă a scrie adreca. 
ă ivirit și <•"' arate si :> ista ultimi. ÂdrtliRÎSfftit. .602

Tipugrafia A. Mureșianu, Brașov.

rom.de

