
REDACȚIUNEA , 
Âdministrațiunea și Tipografia 
Brașov, piața mare nr. 30. 
Sori sori nefrancato nu se prj- 

meoo.—Manuscripte nu se 
retrimit.

INSERATE
ts primase !a Admlnlstrațiune în 

Brașov și la urioAtorele 
BIROURI de ANUNȚURI; 

în Ylona la N. Dukes Nachf., 
Nujk. Augonfeld & Eraeric Los- 
nor, Heinrich Sohalek. A. Op- 
pelik Nuchr. Anton Oppelik. 
in Budapesta: la A. V. Gold- 
berger. Ekstein Bernat, luliu 
Leopold (VII Erzs6bet-korut).
PREȚUL IKSERȚ IU N1LQR: 

o oeria garmond pe o colână 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani,

ANUL L X V.

„gazeta*) ** iese în narare ți. 
AtaMite pentru instro-Uigana: 
Pe un an 24 oor., pe șiaolunl

*) A se vede N-rii 89, 91, 95,98, 100, 101, 103,
104, 110 ai „Gaz. Trans.11 și articolii „Cine a spart 
solidaritatea?11 din „Gaz. Trans u Aprilie 1902.

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
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Ai doilea period ai campaniei?
x.

Abia se mai înseninase ceriul 
solidarității în sinul partidului nos
tru, când — îndată după conferența 
din Iulie 1893—se ridică un nor în
tunecat, ce amenința se turbure din 
nou pacea dintre noi.

Norul acesta venia din spre 
miecjădi, unde se formase din aburii 
năbușitorî produși de nenorocita 
certă, ce a isbucnit în jurul cestiu- 
nei naționale între partidele din Ro
mânia. In disputa vehementă, ce se 
încinsese între Ziarele din oposițiune 
și cele guvernamentale, autosttrase 
și icestiuni interne ale partidului nos
tru, deși acesta n’avea nici în clin, 
nici în mânecă cu animositâțile din
tre partidele politice în regatul 
vecin.

Unele cjiare oposiționale de din- 
eolo făceau mare sgomot, că în si
nul partidului nostru național ar 
esista un grup dușman comitetului 
național din Sibiiu și afirmau, că cu 
acest grup „separatist'1, „kossuthist" 
etc., care tinde a „slăbi monar 
chia Habsburgilor și tripla alianță", 
ar umbla a-se alia guvernul român 
și partidul dela putere.

N’avem decât se deschidem „Me
moriul politic" al lui E. Brote și sS 
cetim ceea-ce se scrie acolo pe pa
gina 145—148 pentru a ne lămuri 
din ce isvor îșl luau informațiunile 
(fiarele amintite și cine erau aceia, 
cari publicau în colonele lor arti
col! și corespondențe pline de sus- 
piționărl și calumnii veninose la 
adresa așa numiților moderații dela 
noi.

Desele pamflete, ce se fabricau 
peste hotarS în contra (fiarelor și a 
elementelor independente dela noi, 
apoi acel tempo atât de vivace și 
vehemența cu care se tăia și se 
spântfura. în aceste pampflete, sta 
fără îndoială în legătură și cu faptul, 
că autorul „Memoriului" citat „pri
mise două (file după conferența dela 
23 Iulie 1893 permisiunea dela tri
bunalul din Clușiu, a căletori în 
străinătate". Acesta era, cum s’a 
vecfut mai târcfiu, începutul „esilului", 
ce și-l alesese ghinerarul" campa
niei memorandiste, după-ce încurcase 
întreg comitetul în procesul pentru 
„publicarea și respândirea memoran
dului", proces care s’ar fi putut res- 
trînge numai la persona sa. decă, 
după cum însuși mărturisesce în 
„Memoriu", ar fi luat singur asu- 
pră-șl totă răspunderea pentru acea 
publicare și răspândire.

In momente așa de grave, pu
tem (fice decisive, ca cele de atunci, 
când atrocitățile masselor fanatisate 
de șovinism se repetaseră la Turda 
și la Oradea-mare și când se oferea 
cea mai strălucită ocasiune de-a 
strînge rândurile partidului, de-a ci
menta solidaritatea lui și de-a pre
găti astfel lupta hotărîtore în apă
rarea organisațiunei sale amenințate, 

cei ce se lăudau că ei și numai ei 
dirigeză „campania", nu numai că 
au deșertat dela postul și datoria 
lor, der, indiferent decă au intreprins 
ori nu vr’o călătoriă în străinătate, 
au deșertat și dela causa partidului, 
făcendu-se conscient ori inconscient 
uneltele orbe ale unor interese stre
ine de desvoltarea lui și de adevă
ratele sale interese de esistență.

Interesant este că, pe când pressa 
dinăuntru și din afară, era în cea mai 
mare parte alarmată de „ultraismul" 
celor ce pretindeau a dirige „acțiu
nea", se petrecea ceva cu totul cu
rios, ba chiar surprinzător. După de
clararea procesului pentru memorand 
se produsese în cugetarea acestora 
un reviriment, care făcea să isbuc- 
nescă din când în când dorința lor 
ascunsă de împăcare seu, cum am (fice 
ad!, acomodare.

Adevărat, că prin tomna anu
lui 1893, după importanta discusiune 
din dietă în cestiunea română, se 
ivise pe orisont „politica de împă
care" a lui Hieronymi, pe atunci 
ministru de interne. Se întâmplase 
din incidentul unei escursiunl de 
studii a elevilor gimnasiului din 
Blașiti la Clușiu, ca aceștia să fie 
primiți în mod demonstrativ de că- 
tră yiKarpat-cgyletu-xi\ din Clușib. pe 
acesta ocasiune s’a fost folosit mi
nistrul Hieronymi și a adresat pre
ședintelui reuniunei maghiare „cu
vinte cordiale și incuragiatore pen
tru promovarea frățietății între Ma
ghiari și Români". Pressa maghiară 
guvernamentală a făcut mare cas 
din acesta scrisore a lui Hieronymi 
Zicând, că el a câștigat Ungaria 
pentru idea politicei de împăcare.

Curând după acâsta s’a lansat 
de cătră „tribuniști", părerea, că 
ne-am afla în adevăr în ajunul unei 
împăcări, ce s’ar face între Maghiari 
și Român! și i-s’a dat espresiune viuă 
în două procese de pressa, ce le-a 
avut „Foia Poporului" în ierna anu
lui 1893 și’n primăvara anului următor.

Intr’aceea se continua instruc
țiunea în procesul pentru Memorand. 
Der, din nenorocire, membrii comite
tului trăiau încă tot în credința, ce 
le-o sugerase la conferență Eugen 
Brote, că n’are să se întâmple nimic, 
căci guvernul în cele din urmă se 
va vedâ constrîns de a recede în
suși dela pasul întreprins, văZend 
interesul cel mare, ce-1 dovedesce 
pentru causa nostră România precum 
și parte mare a pressei streine.

Ast-fel trecea timpul cel scump 
și nici pană în primăvara anului 
1894 comitetul central al partidului 
nu s’a gândit a lua măsurile neapă
rat de lipsă pentru apărarea și sus
ținerea organisațiunei partidului în 
cas, când totu-și procesul ar lua o în
torsătură seriosă.

In acestă situațiune neclară și. 
neisprăvită a conducerei partidului 
nostru o ajunse procesul Memoran
dului, care s’a pertractat înaintea ju
riului din Clușiîî în luna lui Maiu 
1894.

Din momentul acesta începe un 

nou period în vieța partidului nos
tru, [period care ne-a adus unde 
suntem.

■>. _________
Beînoirea triplei alianțe. Din 

Viena se anunță, că în cercurile diploma
tice bine informate se vorbesce cu cea 
mai mare siguranță despre iscălirea tra
tatului triplei alianțe în dilele viitore la 
Roma. Procesele verbale referitore la 
acesta au fost arătate Regelui Italiei, care 
să fi esprimat dorința, că vre se le vadă 
personal; a declarat tot-odată, că even
tualele obiecțiuni și-le va face pănă la 
sfîrșitul septămânei. Noua alianță s’a în
cheiat pe timp de 6 ani, adecă pănă la 
finea lunei Iunie 1908. Procesele verbale 
vor fi iscălite de Zanardelli, Prinetti din 
partea Italiei, contele Wedel din partea 
Germaniei și br. Pasetti din partea Aus- 
tro-Ungariei.

Guvernul și congresul biseri
cesc sârbesc. în ședința dela 4 Iunie a 
dietei ungare, deputatul naționalist șerb 
Lyubimir Pavlovici a cerut, ca ministru- 
președinte să-i răspundă la interpelarea, 
ce i-a fost adresat’o cu privire la ordinea 
de di a congresului bisericesc sârbesc. 
Ultimul congres s’a amânat, fiind-că n’a 
voit să renunțe la dreptul esențial de a-șl 
stabili însu-șî ordinea agendelor. Decă și 
dela congresul viitor se va pretinde așa- 
ceva, el ■ nu va renunța la dreptul seu. 
(Strigări: în al cui nume vorbesc!? — 
Pavlovici: în numele poporului serbesc. — 
Sgomot și strigări: Nu esistă în Ungaria 
un ast-fel de popor.) — Ministru-preșe- 
dinte Szell declară, că în afacerea congre
sului va procede conform prescriselor le- 
gei. Va ave tot-dduna în vedere suvera
nitatea statului maghiar și pdte să spună1 
înainte, că ordinea de di a congresulu 
nu va fi aceea dorită de Pavlovici. A 
propus deja cordnei ordinea de di. Statul 
maghiar stă pe basă legală (1) și congre
sul trebue se se acomodeze. — Pavlovici 
se declară nemulțumit cu răspunsul.

Revisuirea legei de pensiune a 
învățătorilor. Oficiosul „M. N.u anunță, 
că în ministeriul de culte și instrucție 
publică se lucreză cu mare zor la revi
suirea legei de pensiune a învățătorilor. 
Lucrările au înaintat așa de mult, încât 
ministrul Wlassics va pute să presente 
dietei deja în decursul verei noul proiect.

Polonii în contra Germanilor. 
Clubul polon din Viena a ținut alaltă-erî 
sera o conferență, în care s’a relevat ten- 
deiițele guvernului prusian de a desnațio- 
nalisa pe Polonii din Posen. Deputatul 
Grek a spus, că acesta se face tocmai pe 
când în delegațiuni s’a vorbit despre re- 
înoirea triplei alianțe, er o alianță ca 
acăsta pdte să pricinuescă mortea Austriei. 
Deja acum Austria aternă de Prusia. 
Grek presentă o moțiune, cerând, ca Aus
tria se fie liberată de influența prusiana 
și germană. în sensul acesta au vorbit și 
alți oratori.

Demisiunea cabinetului frances. 
în consiliul de miniștri ținut Miercuri laEli- 
seu, ministru-președinte Waldeck-Rousseau 
a remis președintelui republicei demisiu
nea cabinetului. Președintele Loubet a es

primat părerea sa de rău pentru acesta 
decisiune și i-a mulțumit pentru concur
sul, ce ministeriul i-a dat în timpuri 
grele.

(’înmormântarea).

Sighet, 4 Iunie 1902.
Arare-ori s’a vădut o manifestație de 

doliu mai grandidsă din partea poporului, 
ca aceea făcută cu ocasiunea înmormân
tării neuitatului Archiereu Mihail Pavel 
în satul vecin Slatina.

Comuna Slatina, situată la o dis
tanță de abia o jumătate de dră de ora
șul Sighet, de care o desparte numai rîul 
Tisa, era locul predilect al repausatului 
episcop. în acdstă comună și în filiaHan- 
dalu, a păstorit episcopul Pavel timp de 
12 ani, dela 1861 și pănă la 1873, când 
fu numit episcop la Gherla. Tot aici se 
întorcea el mereu și după-ce ajunsese 
episcop la Oradea, căci păstorirea comu
nei trecuse, după o scurtă întrerupere asu
pra fratelui său loan (1876—1881), erdupă 
aceea asupra nepotului său Vasilie (1883 
—1886). Actualul administrator al paro- 
chiei este loan Doroș, același, care s’a gră
bit în puterea nopții să asiste cu mân
gâierile religiunei la patul de morte al 
episcopului.

Etă în fuga condeiului momentele 
principale ale ceremoniei înmormântării.

Serviciul funebru s’a săvârșit în bi
serica frumdsă ridicată la 1895 de episco
pul Pavel, pe cheltuiela proprie, și situată 
pe-o colină, de unde poți privi peste tot 
jurul. Totă inteligența și mii de țărani 
români din loc și jur alergaseră să fie de 
față la acestă durerdsă ceremonie, dând 
ultima ondre marelui binefăcător al bise- 
ricei și al neamului.

A pontificat Esc. Sa Metropolitul 
Dr, Mihalyi, asistat de episcopii Dr. Szabo, 
Dr. Radu, de canonicul-prelat Dr. Lauran, 
canonicul Boroș și vicarul Maramureșului 
Budu, precum și de alți vro-o 80 de preoți, 
toți în ornate bisericesci. Era impunător 
acest conduct preoțesc.

Printre onorațiorii străini au asistat 
episcopul rom. cat. din Sătmar Meszlenyi, 
din Sighet: Baron Roszner cu soția con
tesa Forgach, abatele Muller, vicariul Ba
logh, vice-șpanul Szabo, oficerii din ar
mata comună ces. și reg. și dela honvezi, 
președintele tribunalului și directorul fi
nanciar și consilierul de mine din Si
ghet, ș. a.

Din partea familiei erau lângă cos
ciug : d-1 Micliail Pavel archivar comita- 
tens, văduva lui Vasilie Pavel n. Vultur 
și familia Gera.

Nimeni n’a fost, care să nu se fi în
duioșat, și să nu se fi emoționat văzând în
tre alții representate și fetițele din inter
natul din Beiușiu, întemeiat de repausatul 
episcop cu scop atât de măreț, cari au 
venit și ele să asiste la înmormântarea 
prea bunului lor părinte.

Discursurile funebre, despre cari Vă 
voiă scrie în deosebi, zugrăvesc în culori 
vii vieța laboriosă, esemplară și mult ro- 
ditdre a neuitatului Archiereu, care fu as- 
trucat în cripta bisericei.
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Ne-am îndepărtat dela mișcătdrea 
ceremonie, cu rugăciunile pe buze, ca 
Dumnedeu se așetje sufletul repausatului 
în loc de verdeță, cu sfinții și drepții, și 
se trimită diecesei văduvite un urmaș 
vrednic de Michail Pavel.

G.*

Șimleul-Silvaniei, 4 Iunie 1902.

în diua înmormentărei nemuritorului 
archiereu român, iubitor de omeni fără 
părechie și binefăcător al bisericei și ne- 
mului său, Michail Pavel, s’a celebrat la 
8 ore a. m. prin protopopul Ioan P. Pa- 
piriu cu asistența parochului din Ceheiu, 
Alimpiu Costea, — fiind vicariul Silvaniei 
dus la înmormântare în ; Sat-Slatina — 
sfânta liturghie asistând în corpore per
sonalul „Silvaniei" , elevele școlei de 
fetițe a „Reun. fem. rom. Sălăgene“ și 
elevii școlei gr. cat., conduși de învățăto
rii lor și numeros public.

Sălagiul e plin de jale. Ori unde 
ajunge trista veste, storce lacrămî din 
ochi și s’aude plângerea durerdsă: Domne, 
pentru-ce ni-ai luat pe omul, care a um
blat pururea pe căile Tale și a fost un 
viiu esemplu al iubirei de omeni! Pen
tru-ce nu ni-l’ai ținut încă barem 20 de ani?

X.

Sfîrșitul unei epopee.
Domnul Edouard Drumont scrie în 

numărul de Marți, 3 Iunie, al diarului „La 
Libre Parole" sub titlul de mai sus urmă- 
torele despre pacea anglo-bură:

„Se pare așa-der, că s’a sfîrșit. După 
trei ani de resistență eroică, care a pus 
în uimire lumea, fără a-ipute birui egois
mul și lașitatea, bieții Buri sunt forțați a 
se închina numărului și banilor.

Este deci adevărat, că Forța este 
vecinie destinată a apăsa Dreptul? Când 
ore se va manifesta acea Justiție imanentă, 
pe care tote consciențele drepte o invocă 
atât de ardent și, vai, atât de înzadar!

In momentul, când diplomații feroci ai 
vecheiEnglitere se pregătesc a dice ultimul 
cuvânt asupra acestei epopee miraculose, 
vrednică de a inspira viitorele cântece ale 
istoriei, noi vrem, cel puțin fiind-că alt
ceva mai bun nu putem face, se salutăm 
pe magnificii eroi ai acestui răsboiu de in
dependență.

Dewett, Botha, Delarey, voi veți fi 
supuși celui mai crud martiriu, vă vețî 
pierde patria; der o pagină gloriosă între 
tote, vă este reservată. Când istoria va 
vorbi despre poporă nenorocite, când ea 
va invoca sublimele înfrângeri, mai glo- 
riose, decât victoriile, ea va fi forțată a 
vă cita numele, și poporele, audindu-le, se 
vor cutremura în același timp de admira- 
țiune și de rușine....

Rușinea, mă tem, va fi mai mare de
cât admirațiunea, căci decă Burii au fost 
viteji, măsura lașității Englesilor a fost 

incontestabil mai mare, decât măsura bra- 
vurei Burilor. Nu este, decât un lucru, 
care se pdtă face -a-se uita seu ierta pănă 
la un grad lașitatea Englesilor, acest lu
cru este lașitatea Europei, seu — ca să 
fim mai esaoți — lașitatea întregei lumi 
civilisate."

Aici d-1 Drumont face aspre repro
șuri împăratului Germaniei, șeful uneia din 
cele mai puternice armate din univers, 
care — dice Drumont — de temă să nu 
displacă câtor-va Jidovi din Londra, re- 
fusâ a primi la Berlin pe bătrânul pro
scris Kriiger.

Drumont califică și purtarea Franței 
de ignominiosă și ignobilă, apoi continuă:

„Adevărul este, că marile puteri, n’au 
nimic a-șl reproșa una alteia. Ele au fost 
de-opotrivă egoiste, de-opotrivă lașe, de 
opotrivă ignobile, și este natural se fie 
așa, căci ele, cu tote divergențele aparente, 
urmăresc aceeași diplomație, aceeași poli
tică, fiind-că și unele și altele ascultă de 
același stăpân atotputernic, care se numesce 
Majestatea Sa — banul.

In acest conflict lung și sângeros din 
Transvaal, nu a fost decât un singur om, 
care a vădut lămurit: Acesta a fost so
cialistul engles Hyndmann. In Anglia, so
cialiștii nu semăna cu socialiștii noștri, 
cari au ochii vecinie împaienginiți, aci de 
afacerea Dreyfus, aci de portofoliul lui 
Millerand. Hyndmann a observat de mult 
intrigile preparatore ale răsboiului. El a 
cetit, de luni întregi, în diarele jingoiste, 
aparținătore tote Jidovilor, articole furi
bunde, în cari se punea întrebarea, decă 
Anglia nu se va decide în curând a pe
depsi insolența țăranilor din Transvaal. 
El a vădut pe lordul Salisbury asistând 
la partide de vânătore cu jupuitorul Cecil 
Rhodes. A remarcat conferențele îndelun
gate ale lui Balfour cu lordul Rotschild.

„— Nu sunt amestecați în afacere 
decât Jidovi" și-a dis acest Engles, care 
nu este nici imbecil nici credul. Și cum 
Hyndmann este fără îndoielă un brav om, 
care n’are nici un motiv de a ascunde, 
ceea-ce cugetă, a adăugat:

— Răsboiul din Transvaal este un 
răsboiu preparat și vrut de puterile banu
lui: este un răsboiu jidovesc!"

După-ce arată, cum socialiștii fran- 
cesi âu ținut cu Englesiiși că numai dia
rele independente, ca „L. P.“ au protes
tat contra Englesilor, cari scurt timp îna
inte duceau o campanie violentă, cerând 
boicotarea esposiției francese, decă nu se 
va libera Dreyfus —• constată cu durere, 
că protestările au fost infructudse. Apoi 
continuă:

„Der ne rămâne cel puțin consolația, 
de a pute dice, că din prima di noi am 
fost cu oprimații contra opresorilor, cu 
victimele contra călăilor. Ne rămâne on<5- I 
rea de a fi răsbunat cum am putut mai 
bine pe ofițerii noștri, armata nostră, dra
pelul nostru, de josnicele insulte plătite 
de Jidovii din Londra, de aceiași Jidovi, 

cari așteptă acuma cu nerăbdare febrilă 
încheiarea păcii, pentru a-se pute arunca 
asupra câmpurilor de aur din Transvaal, 
unde cadavrele miilor de omeni, eri să
nătoși și viguroșî, sfîrșesc prin a putredi 
la sore"....

*
Presa englesă ocupându-se cu situația 

în Africa-de-Sud după încheierea păcii, 
dice că ea n’a încetat încă de a fi gravă 
și că Anglia are acum grozav de multe 
probleme de resolvat. „Daily Newsu scrie 
între altele:

„Și în acesta <5ră a salvării, ne îndoim, 
că ore vulcanul urei omenesc! nu va is- 
bucni din nou? Craterul e acoperit cu 
erbă, dăr puterea cea rea trăesce mai de
parte. Avem pe un moment liniște de a 
răsufla și timpul acesta trebue se-1 între
buințăm pentru a face erăși folositdre țera 
pustiită, a reedifica vetrele distruse și a 
vindeca inimile rănite. Pe inimicul acesta 
numai atunci l’am putut birui, după-ce el 
ne-a bătut în numărdse lupte, a prins un 
general engles și ne-a forțat să trimitem 
din țeră și din colonii o armată de 300,000. 
Pierderile nostre sunt de 96,000 omeni, 
cheltuelile 220 milione funți st&rlingl. N’o 
spunem acesta, ca să turburăm bucuria 
generală. Seim, că cel ce atacă, trebue să 
dispună de forțe mai mari, causa principală 
însă care a necesitat o forță armată 
mai mare a fost, că ne-am luptat înpo- 
triva sentimentului celui mai puternic al 
inimei omenesc!, în potriva sentimentului 
libertății și neatârnării.

$
Din Pretoria se anunță, că Schalt“- 

Burger și Louis Botha au adresat Burilor 
o scrisdre deschisă, în care aprecieză erois
mul lor și-i învită, să conlucre cu toții 
la desvoltarea socială și spirituală a țării 
și să manifesteze supunere leală față de 
noul guvern.

Kitchener a sosit Luni în Vereeniging 
și a adresat membrilor marelui congres 
bur, o vorbire în care a esprimat convinge
rea, că de aici înainte Britanii și Burii se 
vor considera de amici. Comandanții buri 
cred, că desarmarea comandelor nu va 
întîmpina greutăți.

Din Londra se telegrafeză, că guver
nul ar fi încunosciințat pe Kruger, că afară 
de Leyds, tuturor Burilor aflători în Euro
pa li-se permite reîntorcerea în Africa-de- 
Sud.

La votarea din Vereeniging, ce s’a 
făcut în 30 Maiă, 54 delegați buri au votat 
pentru condițiile de pace, er contra au 
votat numai 6.

Insultarea deputății or sași.
In diarul guvernamental „Budapesti 

Naplo" a apărut dilele acestea un articol, 
în care deputății Schwicker, Lurtz și Ko- 
rodi sunt atacați în modul cel mai ordi
nar. Articolul este întitulat: „Consulatul 

general german și agitația pan-germană", 
și conține următorele:

„Mișcarea pangermană în Ungaria a fost 
„făcută" de cătră repausatul secretar consu
lar Jager, în colaborare cu deputății sași. Spi
ritul diriguitor și mâna dreptă a lui Jager 
era deputatul Schwicker. Cu ajutorul lui 
Jager au plămădit Schwicker și soții pla
nuri de înaltă trădare, prin cari au sedus 
apoi prin Steinacker și alțî agitatori pe 
Șvabii de Bacica și pe studenții din Viena.

După-ce s’a preparat terenul, au pro
cedat la înființarea de bănci cu bani să
sesc! și la întemeiarea a cinci diare.

Vădend poporul, că acești deputațl 
(Lurtz, 'Korodi, Schwicker) nu numai că 
dau bani poporului, der și hrană spirituală, 
s’a răspândit vestea, că doi împărați (cel 
din Berlin și cel din Viena) sunt de acord 
cu acestă agitațiune."

Diarul lui Văszi se miră cum de Ja
ger a putut nesupărat să „comploteze" cu 
acei deputațl și cum de Schwicker își în
casa și mai departe pensiunea și dietele 
de deputat, er fiii lui iau lefuri ca func
ționari ai statului, Lurtz și Korodi umblă 
liberi prin Bănat, făcând „propagandă, tră- 
dătore de patrie?" Decă esistă un stat un
gar, atunci nu se pot tolera nici o mi
nțită „potlogăriile acestei bande trădătore 
de patrie" și decă nu, — atunci se între 
în vigore judecata poporului, care nu tre
bue să tolereze pe „trădătorii de patrie" 
în funcțiuni și demnități publice. A .i

Poporul săsesc, care nu este încă cu 
desăvîrșire degenerat, trebue luminat, că 
d’al de Schwicker, Lurtz și Korodi au fă
cut din sortea acestui popor un „gheșeft": 
unul se se facă deputat, altul a fost îm
bogățit cu banii pangerrnanilor, er al trei
lea agitator stringea banii prin Germania 
și că poporul săsesc trebue să ajungă la 
convingerea, că acești omeni nu pot să-i 
represente în camera deputaților.

Indiferent, decă se vor converti seu 
nu Sașii, administrația este datore a ve- 
ghia, ca și cum :ar fi în stare de asediu 
și să-i ia de guler pe agitatori.

*
Deputății atât de mișelesce atacați 

au intentat proces de pressă foiei lui Veszi 
pentru insultă personală și tot-odată pro
ces pentru agitație contra unei națio
nalități.

E forte bine, că au făcut așa. Să ve
dem acum, decă se va aplica faimosul pa
ragraf al codului penal și la jidovii, cari 
agită în numele maghiarismului contra na
ționalităților, ori că acel paragraf este fă
cut numai pentru a-se întrebuința contra 
naționalităților nemaghiare ?

„Cifre elocuente“.
Foile maghiare fac mare cas de re- 

sultatele recensământului din 1900, care 
s’a publicat dilele acestea într’o carte.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.".

Bibliografia vechiă.1)
(Di» secolil 17 și 18.)

— Continuare. —

Cartea continuă, apoi cu diferite cân
tări fără de ritmi, întrețăsând și citațiuni 
libere din psalmi pănă la pag. 75, unde 
se începe „cântec la Vinerea Pascilor" 
despre patimele D-lui Christos ; apoi ru
găciune pănă la pag. 77, unde esplică 
credința în Dumnezeu triunul sub titlul: 
„Credința creștinescă așa să se credă de 
tot omul, nu altfel". O reproducem aci 
pentru interesul dogmatic:

„Cred în Tatăl și în Fiiul și în Du- 
chul sfânt, una este o dumnedeire, ase
menea slavă de-a pururea fiinciosă mă
rire ; cum este părintele așa și fiiul, așa și 
duchul sfânt; nezidit părintele, nezidit 
fiiul, nezidit Duchul sfânt, neajuns părin
tele, neajuns fiiul, neajuns duchul s., veci- 

nic părintele, vecinie fiiul, vecinie du
chul s., însă nu trei veciniei, ci unul veci
nie, precum nu trei neajunși, nici trei ne
zidiți, ci unul nezidit și unul neajuns ase
menea; atote țiitor părintele, atote țiitor 
fiiul, atdte țiitor și duchul s., însă nu trei 
atote țiitori, ci unul atăte țiitor, așa și 
Dumnedeu Părintele, Dumnedeu Fiiul, 
Dumnedeu și Duchul s., însă nu trei Du'm- 
nedei. ci unul Dumnedeu... nu trei domni, 
ci unul Domn, pentru-că precum deosebi 
fiesce care tocmelă Dumnedeu și Domn a 
mărturisi creștinii adevărat ne nevoim, 
așa trei Dumnedei s’au Domni a grăi cre
dința cea bună pravoslavnică ne apără. 
Părintele de nime nu este făcut nici zidit, 
fiiul dela părintele însuși este nefăcut, ne 
zidit, ne născut-, duchul s. dela părintele 
nefăcut, nezidit nici născut, ce purcedă- 
tor, un părinte este, nu trei părinți, un 
fiiu nu trei fii, un duch s. nu trei duchuri 
sfinte, și întru aeăsta troiță nimica nu este 
mai întâiu, seu mai apoi, seu mai pe ur
mă, nimica nu este mai mare, seu mai 
mic, ci întregi trei tocmele de putere, 
fiinciose sunt loru-șî întocmai"...

Ar fi prea pe lung a reproduce din 
câte se cuprind în acest manuscris, drept 
aceea întrerupem și ne mărginim mai mult 
numai Ia scara cuprinsului, înșirând de 
aci încolo numai titulii celor cuprinse în 
dânsul cu unele citațiuni din câte-va 
locuri.

Sub numărul 59, pag. 78 urmeză 
„Cântec la vlădici, păstori sufletescl", apoi 
cântec la om mort, rugăciune înainte și 
după propovedanie, rugăciune la anul 
nou. La pag. 88 este „socotela cum tre
bue a alege, a pune crai diregătoriu".... 
descriind calitățile și însușirile celor ce au 
să fie puși în deregătorie.

După alte diferite urmeză apoi la 
pag. 105 „cathechismusul dumnedeesc". 
unde se descrie și se arată din filosofi și 
din scriptorii bis. ce și cum trebue se fie 
rugăciunea, din care reproducem citatul 
Iui Avetuston precum îl numesce scrii
torul.

„Rugăciunea este vorba cu Dumne
deu : când cetesc! Dumnedeu vorbesce 
cătră tine, eră când te rogi, vorbesc! tu 
cu Dumnezeu".

Din Eclesiastes:
„Ânimei se cade rugăciune, nu buze

lor, că la rugător se uită Dumnedeu în 
inimă, eră nu spre strigarea gurei... Nu 
pote să străbată rugăciunea ceriurile, de 
vei fi impovorat cu gândurile și sîrguelele 
lumei și a."

Aceste se termină apoi cu o rugă
ciune cătră Dumnedeu.

De aci încolo se continuă cu cape
tele : plângerea păcatelor, rugăciune în 
vreme de perire, socotelă despre dosedile 
pruncescî, ce ai fost în pântecele mai-' 
cei etc. Pag. 117 e o considerațiune la 
slăbiciunile și neputințele firei omenesc!. 
La pag. 121, se începe cu cap 73 „spu
nerea datoriei fiesce-cărui oro, cum are 
a-se purta fie-care după statul său, înce
pând dela cel de întâiu, pănă la cel din 
urmă în societatea omenăscă.

Citațiunile mai t.6te sunt din scrip
tură pănă la pag. 125, de unde continuă 
cu alte două învățături de aceeași natură 
pănă la pag. 127, unde se începe „Rugă
ciunea când „omenii cei răi vestea ta vor 
să o mestece în rușine și cinstea ta să o

>) Ve4l n-rile : 101, 102, 104, 107, 108, 109 din 
„Gaz. Trans.“ a. c.
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„Ne-am înmulțit colosal noi Ma
ghiarii! Am ajuns cifra de 51% în Unga
ria. Avem majoritate absolută ca rasă. 
•Cele 49% ce au mai rămas streine, le în
ghițim noi în curând!"

Cam așa g'lăsuesc foile maghiare și 
bucuria lor nu este prdstă.

Foia maghiară din localitate vorbind 
•despre comitatul Brașovului, arată că Un
gurii au atins cifra de 31,191 și sunt în- 
trecuți numai cu puțin de cătră Români, 
cari numără 33.886, er Sașii rămân îna
poia lor cu numărul de 29.415.

Decă însă în comitat Ungurii sunt 
•numai la al doilea loc, în schimb în ora
șul Brașov ocupă primul loc cu 14.115 su
flete. pe când Românii n’au decât 11.248, 
er Sașii 10.644.

Majoritatea Ungurilor bănuim, că 
este prea umflată prin miile de servitdre 
săcuence și prin alți muncitori veniți, ca 
trecători pe aici etc.

Bănuiala ndstră se confirmă prin alte 
cifre, cari, după convingerea năstră, sunt 
încă și mai elocuente, decât cifrele citate 
de fiîia maghiară. Aceste cifre sunt luate 
•din statistica celor, ce au fost găsiți anul 
acesta apți pentru serviciul militar.

In tot comitatul Brașovului au fost 
.găsiți apți pentru serviciul militar 263 Ro
mâni, pe când Unguri numai 162 (Sași 196.)

Er în ce privesce în jspecial orașul 
Brașov au fost soriși în liste 211 Români 
și numai 120 Unguri (Sași 187).

Din aceștia au fost găsiți apți pen
tru serviciul militar 61 Români și numai 
18 Maghiari (Sași 60.)

întrebăm acuma, ce fel de majoritate 
•este acea citată de 14.116 suflete, care nu 
pdte presenta la recrutare, decât 120 Ma
ghiari, pe când Românii în număr de'11.248 
presentă aprdpe de doue-ori atâția?

Despre proporția între cei găsiți apți 
pentru serviciul militar (61 Români și nu
mai 18 Unguri!) nici nu mai vorbim.

Așa o majoritate mai rar!

SOIRILE DILE1.
— 24 Maia v.

înmormântarea regretatului Basi- 
liu Rațiu s’a făcut — după-cum ni-se scrie 
-din Blașiă — la 3 Iunie n. Cosciugul cu 
.osemintele răposatului a fost dus dela 
gară în sunetul clopotelor la catedrala din 
Blașiu, unde fii aședat pe un frumos ca
tafalc în mijlocul bisericei. La orele 11 
.s’a făcut prohodul, funcțiunile rituale fiind 
săvârșite de mai mulți preoți. A ponti
ficat 111. Sa prepositul I. M. Moldovanu, 
asistat de d-nii canonici Simeon P. Mateiu 
și Gavrilă Pop. Cuvântul funebru l’a rostit 
•d-1 Dr. I. Sâmpăleanu, profesor de teolo
gie, er la mormânt cuvântul de adio l’a 
ținut, în numele teologilor, Sever Lrățilă 
președ. Societății „Inocențiu Micu Clain“. 
Au participat la înmormântare public nu- 

măros, elevii tuturor școlelor și corpul 
profesoral dela tote șcdlele din Blașiu.

— Din prilejul acesta amintim, că 
neuitatul Basiliu Rațiu a făcut prin tes
tament o fundațiune de 25,000 corone 
pentru stipendii „Mesei studenților"’ din 
„Blașiil i-a lăsat 600 corone.

■f Patriciu P. Barbu. Din Reghin 
ne vine trista scire, că Patrtciu P. Bărbii 
advocat și proprietar, a repausat erî, 5 
Iunie în etate de 62 ani. Repausatul a 
fost un bărbat activ și bun Român. La 
1892 fii ales membru în comitetul parti
dului național român. Mortea lui lasă un 
gol simțit în societatea nostră, precum și 
regrete unanime.

Confiscarea „Cărții de aur“. Despre 
confiscarea primului volum din „Cartea de 
auru, despre care am vorbit în numărul 
trecut al foiei nostre, „Telegraful Român" 
dă următorele amănunte: Scopul descin- 
derei judecătoresc! întâiu în localitățile 
„Tipografiei" din Sibiiu, apoi în redacția 
„Tel. Rom." și în urmă în locuința d-iui 
T. V. Păcățian, autorul opului, a fost con
fiscarea tuturor esemplarelor din „Cartea 
de aur" vol. I, în care procuratura supremă 
din Clușiu a descoperit delict de agitație 
și pe temeiul §-lui 172 din codul penal 
va intenta proces autorului. Oomisiunea 
numită n’a aflat la „Tipografia", unde s’a 
tipărit cartea, decât un esemplar, care a 
fost confiscat. In redacția „Tel. Rom." a 
aflat 8 esemplare, er numărul esempla
relor confiscate la locuita d-lui Păcățian 
face 672. Tot din locuința d-lui Păcățian 
a fost confiscată lista abonaților, cărora 
li-s’a trimes cartea. Despre confiscare s’a 
dresat un proces verbal, er cărțile confis
cate au fost depuse în biroul judelui de 
instrucție Godri pănă la aducerea unei 
sentințe judecătoresc!, care va ave se 
spună, decă cartea conține într’adevăr 
părți agitatorice seu nu ?

înaintarea unui Român în servi
ciul diplomatic. D-1 Dr. Iuniu de Puș- 
cariu, actual consul general austro-ungar 
în Tiflis, este înaintat consilier ministerial 
la ministerial afacerilor streine din Viena. 
Noul consilier este fiiul d-lui I. cav, de 
Pușcariu, jude de curie în pensiune, din 
comuna Bran.

Jubileul de 200 ani al regimentului 
51 din Clușiu dă prilej diarelor maghiare 
a recapitula gloriosul lui trecut. Regi
mentul a fost înființat la 1702 în Agria. 
La 1703 îl vedem deja luptând în răs- 
boiul ereditar spaniol. La 1720 îl găsim 
luptând în Sicilia, la 1730 și 1731 în Cor
sica, în răsboiul ereditar austriac pe lângă 
Rhin, în Boemia și Silezia, la 1746 în 
Italia de nord. Pretutindenea s’a distins 
cu vitejia sa. In răsboiul de 7 am a luptat 
la* sÎPrăga. La 1771 regimentul vine în 
Afclpal, unde la 1788—89 apără strîmto- 
rilV"Ardealului contra Turcilor. Epoca de 
glorie a regimentului cade în răsboiele 
contra lui Napoleon. In aceste răsboie re
gimentul șl-a câștigat un renume atât de 
mare, încât Francesii i-au dat numele de 
„Legion infernale". Dela 1792 pănă la 
1815 a fost necontenit în luptă. Intre al
tele la Marengo a sdrobit garda consulară 
a lui Napoleon, la Aspern a participat Ia 
6 asalturi. La 1848 s’a întors acasă din 
Italia. La 1859 îl vedem erăși în Veneția, 
la 1866 a participat la lupta de lângă 
Chlum, er la 1882 s’a distins în Bosnia.

■lapede la pământ". La pag. 129 vorbesce 
•despre fericirea vieții, care a gătit Dum- 
nedeu iubiților săi. Urmeză apoi rugăciu
nea înainte și după mâncare, apoi o învă
țătură lungă despre județul, cum va să 
fie ; se estinde dela pag. 130—138 și ni- 
:suesce, cu provocare la locuri din s. scrip
tură, a arăta cum va fi la judecată, fă- 
■cend deducțiunî și la locul, unde ar ave 
•să se țină județul, despre care între al
bele dice :

„unde se vor aduna cătră Christos 
și unde vor ședă în scaune, va fi sus în 
văzduchul ceriului, de-asupra văiei lui Io- 
■safat, la muntele măslinelor lângă Ierusa
lim de cătră biserică despre răsărit..., că 
s. scriptură arată dicând: aduna-voiu de 
pre una... îi voiu descăleca la câmpul lui 
losafat și acolo mă voiu pogorî cu dânșii... 
și se vie norodele la valea lui losafat, că 
acolo voiu șede ca să judec și se cert 
•toți omenii. losafat atâta face, că Dom
nul va judeca, eră valea Iui losafat se în
țelege cea biruință mare, care a dat Dom
nul Iui losafat și omenilor săi spre amo- 
aiitenî".

(Va urma.)

Cătră datele înșirate de diarele ma
ghiare, noi mai relevăm, că acea legiune 
infernală, cum o numiau Francesii, era 
compusă din soldați români și că și ac
tualmente regimentul e compus aprope 
esclusiv din Români.

Nou proces de pressîî. Procuratura 
de stat din Seghedin a intentat contra 
diarului „Gross Kikindaer Zeilung" un nou 
proces de pressă. Acusat e redactorul res
ponsabil Arthur Korn, despre care foile 
maghiare din Budapesta lățise deunăcji 
scirea falsă și tendențiosă, că ar fi fugit 
din Ungaria. Incriminată este poesia: 
„ Gândesce-te că ești German/“ publicată 
în Nr. 48 din 1 Decemvrie 1901 al numi

tului (jLr. Acusa e : agitație contra națio
nalității maghiare. Pertractarea acestui 
proces s’a ficsat pe 16 Iunie n. a. c., la 
care procurorul a cerut citarea mâi multor 
martori.

Comandatul bnr Jooste va ține 
mâne, Sâmbătă sera, o conferență despre 
răsboiul din Africa de sud și despre pros
pectele Burilor, după încheiarea păcii, în 
grădina dela „Pomul verde". Intrarea 60 
b. (elevii 30 b.) Acesta va fi una din ul
timele conferențe âle comandantului. In 
curând se va întorce în Olanda și de-acolo 
în Africa de sud. Atragem atențiunea pu
blicului român asupra acestei conferențe.

Societatea „Tinerimea română" din 
Bucurescî și-a serbat la Ateneu în diua 
de Constantin și Elena aniversarea a 25-a 
a esistenței sale. Cu acestă ocasiune s’au 
împărțit premii la elevii din totă țera, 
cari au eșit biruitori la concursul din di
ferite obiecte din cursul primar și secun
dar, precum și la concursul de lucru ma
nual. Președintele societății d-1 N. Dumi
trescu, a pronunțat un avântat și patriotic 
discurs, la care a răspuns secretarul mi
nistrului de instrucție, d-1 Adamescu.

La turburările din Lemberg, ce au 
fost Luni, s’au tras 16 glonțe de revolver 
și s’au spart peste 50,000 gemuri. Sunt 
peste 200 răniți, cei mai mulți de lovituri 
de sabie. Femeile aruncau pe ferestrii apă 
fierbinte asupra soldaților. închisorile sunt 
pline de arestanțl. Orașul este ocupat milită- 
resce. Mai tote orașele polonese din Galiția 
au arborat drapele de doliu, manifestând ast
fel înpotriva întâmplărilor din Lemberg.

I)ile de vară. După îndelungata 
ploie și răcore din Maiu, în fine de câte-va 
dile avem căldură. Termometrul arată în 
umbră 25ft/0> ceea ce face posibil de a 
lua băi în liber. Eforia din Brașov a și 
anunțat deja deschiderea băilor sale reci, 
aranjate cu tot comfortul modern.

Revista lat.inescă „Vox Urbis", 
despre care s’a vorbit pe larg într’un foi
leton al diarului nostru și din care am 
dat altă-dată erăși, în traducere, frumosa 
descriere a luptelor naționale susținute cu 
atâta abnegație de cătră poporul irlandez, 
acestă revistă, (Rcem, anunță că începând 
cu 1 Iulie va deschide un nou abonament 
pe o jumătate de an. Acest abonament, 
care va conține numerile 13—24 este es- 
cepțional de ieftin, numai 2’/2 corone (1 fl. 
25' cr.) Decă amatorii latinității se vor 
grăbi, (Jice prospectul revistei, a se abona 
în număr mare, atunci abonamentul acesta 
ieftin, introdus de-ocamdată numai ca în
cercare, se va pute menține și pentru 
anul întreg. Abonamentele sunt a se tri
mite prin mandat poștal pe adresa cava
lerului Aristide Leonori, posesorul și ad
ministratorul revistei „Vox Urbis". — 
Roma via Alessandrina 87.

Asii pentru seraci. Duminecă, la 
orele 5 după amiatji, va ave loc în Bu- 
curesci în preșența M. S. Reginei, cere
monia punerei pietrei fundamentale a Asi- 
lului pentru săraci, ce societatea de bine
facere „Regina Elisabeta" construesce pe 
locul dăruit de M. S. Regele din șoseua 
Filantropiei Nr. 39. Vor lua parte la acestă 
ceremonie întreg consiliu de administrație 
al societăței, tdte ddmnele patronese și 
d-nii membrii aderenți, precum și un mare 
număr de invitați.

> Reuniunea femeilor evang. pentru 
ajutorarea bolnavilor, din localitate, va da 
o mare serbare de primăvară Duminecă 
la 8 Iunie n. orele 3'/2 d. a. la Casa de 
tir, la care în vită, pe On. public. Bilete de 
intrare pentru adulți 40 bani, pentru copii 
20 b.,se pot cumpăra dela librăria Hiemesch 
la spițeria I. Hornung și E. Neustădter.— 
SuprasolvirI nu se așteptă.

Crucea roșie. Biletele de intrare 
pentru representația de astădi în favorul 
„Crucei roșii" se pot rescumpăra în cance
laria teatrului.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții o. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografa’e, articolele sale necesare pentru a fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 

nend prețurile. Deposite în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Viotor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

NECROLOG. Subscrișii cu inima 
sdrobită de durere aducem la cunoscința 
tuturor consângenilor, amicilor și cunoscu- 
ților, că prea iubita nostră mamă, soră, 
sdcră și bunică veduva Maria Popp în 
etate de 65 de ani în al 39-lea an al 
fericitei sale căsătorii și al 11-lea an al 
văduviei, după scurte der grele suferințe, 
împărtășită fiind cu sfintele sacramente în 
5 Iunie ș’a dat nobilul și blândul ei suflet 
în mânile creatorului. Rămășițele pămân
tesc! ale scumpei și neuitatei defuncte se 
vor depune spre eternă odină Sâmbătă 
în 7 Iunie s. n. la orele 3 p. m. în cripta 
familiară din Bobohalma. Dormi în pace 
suflet blând și nobil!

Bobohalma 5 Iunie s. n. 1902. George 
Pop și soția Hareti cu copiii George, Emil, 
Sever. Dr. Dumitru Popp și soția Elena 
cu copiii Tiberiu și Livia. Emil Popp și 
soția Carolina cu copiii Miți, Nicolae, Me
lania, Hareti, Emil și Aurel. Iuliu Popp, 
ca fii, nurori, nepoți și nepdte. Dumitru 
Muntean și soția Maria n. Popp cu copiii 
Octavia, Catinca m. Dr. Străvoiu, Maria 
și Alexandru. Vasilie Zehan și soția Aneta 
n. Popp cu copiii Vasilie și Gabriella. 
Teodor Păcățan și soția Silvia n. Popp. 
Gavril Maier și soția Valeria Popp cu copiii 
Lucian, Octaviu, Sever, Eugenia, Valeriu 
și Emil, ca gineri, fice, nepoți și nepote. 
Văd. Elena Horhoi ca soră.

— Mînca Huza născută Catona 
a răposat la 2 Iunie n. în Deșiu, în vîrstă 
de 42 ani și în al 23-lea an al căsătoriei. 
S’a înmormântat la 4 1. c. în cimiteriul 
gr. cat. din Deșiu. O deplâng soțul său 
Paul Huza oficial comitatens, fiica Paulina 
Huza, nurorile Cristina, Susana, Ana, Rosa
lia, Lina și Maria Catona, apoi numerose 
alte rudenii.

— Iustin Callini, proprietar, în Gode- 
mesterhâza, a răposat la 1 Iunie n. în etate 
de 36 ani. înmormântarea i-s’a făcut la 3 
Iunie n. în cimiteiul gr. cat. din Gode- 
mesterhaza.

ULTIME SC1R1.
Bruxella, 5 Iunie. Lui „Petit 

Bleu“ i-se anunță din Utrecht, că 
Kriiqer zace bolnav.

Londra, 5 Iunie. „Times" pri- 
mesce din Pretoria scirea, că Burii 
adunați la Vereeninging au renunțat 
la independență, numai după-ce gu
vernul engles a declarat, că nu va 
mai trata cu ei, ci va dicta condi
țiile de pace.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 5 Iunie 1902.

Hotel „Pomul verde: Hadnagy G. S. St 
Gheorghe ; Csâszăr K. paroch. Mâdefalva; Bertesc i 
T. proprietar, Comarnic : Strohl R. fabricant, Bu- 
curescI; Klovnik K. brutar, Bucurescî: Wesselsky 
I. zugrav, Bucurescî.

Hotel Europa: Rimanoczy B. inginer, B. 
Pesta; Takâcs, Budapesta: Lukâcs, Osko, Gross
mann, Weiss, Hoff, Viena, toți voiagiorl; Harmati 
comerciant, B. Pesta ; David L profesor, Cs, Sereda, 
Szebeni, comerciant, Szasz, antreprenor architect, 
Zakariâs, comerciant. Cs. Szepviz, Benkd, fabricant 
de spirt, K. vâ“ârhely, Gsur, inspector, Bucures I, 
Beke, frate de șcâlă., Bucurescî.

Hotel Bucurescî: Balasa, Delfin Buda
pesta, Ger6' Clușiu, Mittelbaum, T. Mureșului, 
Szalai, Berger, Budapesta, toți voiagiorl.

Grand Hotel: Nagy, proprietar Olasz. 
Telek, Landau, comerciant, Cs Szt. Simon, Toth, 
Keller, zugravi, Miskolrz, Herzeg, Heimann, co- 
mercianțl, Oradea-mare.

DOCTORUL
ALEXANDRU de YAIDA-VOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese. „Blauer Schlussel".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4(,/0......................120.70
Renta de corone ung. 4n/0 • • • 97.95

' Impr. c&il. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 . 119 80 
' T.mpr. câil. fer. ung. în argint 41/2°/0. 100.50

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.80 
' Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
; Bonuri rurale croate-slavone .

Impr. ung. cu premii . . .

. 97.70

. 98.—
. 202.50

LosurI pentru reg. Tisei și Segliedin . 162 75
Renta de argint austr......................... 101.70
Renta de hârtie austr......................... 101.55
Rr-nta de aur austr. 120.75
LosurI din 1860.................................. 153.15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.03
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 700.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 690.50
NapoleondorI...................................... 19.07
Mărci imperiale germane |. . . 117.25
London vista............................. 240.25
Paris vista.................................. 95.25
Ri-nte austr. 4n/0 de corone . . 99.80
Note italiene.................................. 93.60

Cursul pieței Brașov.
a Din 6 Iunie n. 1902.

Bancnot rom. Gump. 19.- Vend. 19.04
A.rgint român. 18.40 „ 18.44
Napoleond’ori. n 19.- „ 19.10
Galbeni n 11.30 „ 11.40
Ruble RcsescI n 126.- „ 127.-
Mărci germane n 58.50 n •
Lire turcescl 10.72 n .
Scris, fonc. Albina 5°/(, 100.— „ 101.-

PUBLÎCAȚÎUNE.
Pentru predarea în intreprin 

dere, regularea apaductului din stra
da principală a comunei Zârnescî (co
mitatul Făgărașului), a rîului dina
intea edificiului școlei române, pre
cum și pavarea tiotoarului din acea 
stradă, se va tine licitație publică cu 
oferte J verbal, Luni în 9 Iunie a c 
St. n la 10 ore a. rn în cancelaria 
otic ului comunal.

Licitația va fi publică, der și 
cu oferte închise, pe basa condițiu- 
nilor, catî sunt depuse și se pot 
vedâ, tot-deuna dela 8—12 ore a. 
m. în cancelaria primăriei comu
nale.

Tot deodată se face cunoscut, 
că ofertele provec|ute cu timbrul de 
l corbnă și sigilate, jau a se preda 
la casa primăriei comunale, necon
diționat pană la 10 ore înainte de 
licitație.

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

Zernescî, în 28 Maiu 1902.
Ioan Vodă Ioan St. Coleșiu

notar (550,2 — 3) primar.

Nr. 6573-1902.

PUBLICAȚIUNE.
De-dre ce 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- 
ză de acesta concesiune, de aceea 
în sensul §-ului 49 al art. de lege 
XVII 1884 și pe basa ordinului Mi- 
nisteriului de comerciu dela 29 Ia 
nuarie 1902 Nr. 5875/VIII—1902. 
acesta concesiune se declară de ștersă.

înainte însă de a estrada cau
țiunea lui Albert Porr, se provocă 
toți aceea, cari contra antreprincje 
turului de mijlocire, pentru service 
Albert Porr, voesc a-șl validita vre 
un drept de despăgubire sâu pentru 
vre-o pretensiune, se-șl înainteze atari 
reclame la acest magistrat orășănesc 
până la 12 Iunie 1902, cu atât mai 
vârtos, căci după espirarea acestui 
termin, cauțiunea din cestiune să va 
estrada deponentului său Albert Borr.

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

Nr. 3999-1902.

PUBLICAȚIUNE,
Pentru stabilirea contribuției dună următo- 

rele venite pe anul 1902.
După §§. 16 și 18 art. de lege 

XLIV, din anul 1883 se Aduce la 
cunoscința publică, că On. Direcțiu
ne de finanțe r u. din loc a trimis 
catalogurile la oficiul de dare orășă- 
nesc pentru stabilirea dârei, și a- 
nume:

1. Catalogul repartisărei dărei, 
de pământ, care conține pe toți pro
prietarii de pământ.

2. Catalogul după darea de chi
ria caselor și împărțirea lor după 
categorii.

3 Catalogul dărei după câștig, 
cl. I. și II, conținând stabilirea dă
rei meseriașilor, cari lucrâză fără cal
fe; a calfelor de meseriaș, diurniști, 
servitori etc. cum și a proprietarilor 
de case și capitaliști din cl. II.

4. Catalogul contribuției după 
venit cl. IV, conținând pe toți aceia, 
cari sunt angajați cu salar anual, 
cum și amploiații de stat, municipii 
comunali și privați, servitorii, cari 
au pensie de grație.

5. Catalogul partidelor, cari sunt 
obligate la contribuțiă după interese 
de capital și rente

Aceste cataloge sunt puse la 
disposiția fiă cărui contribuabil îu de
curs de 8 cțile, adecă deZa'/S Iunie pâ
nă Inclusiv la 12 Iunie 1902 st. n. dela 
8 6re până la 12 ore a. m., la oficiul 
de dare orășănesc.

Contra sumelor de contribuțiă 
stabilite în aceste cataloge, pot re- 
cura contribuabilii și anume:

a) Acei contribuabili, cari au fost 
deja taxați cu vre-o dare din cele 
specificare și anul trecut, în decurs 
de 15 (file, adecă până inclusive 26 
Iunie st. n. a. c. 1902.

&) Acei contribuabili, cari pen
tru prima-dră sunt taxați cu vre-o 
categorie de contribuțiă. Din catalo- 
gele indicate în decurs de 15 d’le, 
dela cfiua în care li-sau înscris în 
foia de dare sumele ce au a plăti.

Recursul este a se adresa la 
On. comisie admiuisirativă prin on. 
Magistrat orășenesc. Recursurile da
te după espirarea acestor termine, se 
vor respinge, ca întârziate

Tot-odată se provocă toți con 
tribnabilil să se presente la eficiul 
de dare cu foia de contribuțiă pen
tru a-se scrie în foiă câtă contribu 
țiă au să plătescă.

Brașov, 4 junie 1902.
552,1—2 Oficiul de dare orășănesc.

institut de credit și ecou, societate pe acții 
z în Dees. ——-------

<<<<< Fondată Ia anul 1890. >»»»» 
— <S>-—

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

Se primesc Depuneri spre 
fructificare, dela-particulari cu 
5% fără anunț, cil 5'A’Vo 011 
anunț; eră dela corpurațiuni 
culturale cu 6°/o interese.

Darea de venit după interese o sol- 
vește institutul separat.

Depuneri și ridicări făcute prin 
postă se efectuesc cu reintârce- 
rea poștei.

3- 5. 545). DIRECȚIUNEA. |

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

proprii precum:

I Tn prăvălia j. Q. EBEMIE au sosit
iS p e c i a I î t ă ț i

Cerașe fwe 1 kl. e. 2.—
M Mizere verde (bob) „ „ „ —.68

Cararabe (Gulii) 1 buc. fii 8—12
bS Fasole verde 1 kl. cor 1.10
X Cartofi noi (BSri 11181’1) 1 kl. fii. 40-50
H Sparangei Sollo 1 kl c. 1.40—1.60
@3âl Paradise roșii 1 kl. c. — 80—1.10
X Castraveți noi 1 buc. fii. 30—40

B Ceapă mare egiptiană, cea
mai bună pentru gătit 1 k. —32

X la 100 kl. deodată cor. 29.—
Tote aceste sjpelfialLiR&tâ se află numai în

L G. EREMIE
gt*.'  Strada ISirsclier nr. @. (lângă Mutzig).

Agrișe ... 1 litru — 60
Halva Ederne, preparată 

expre pentru export de 
vară cu Vanilie 1

Dtto fără cutie „
Dulcețuri de totfelul
Cașcaval gras excel.
Brânză secuescă I-a
Ememhaler . .
Caș de carpațT .
Șuncă feartă l-a .

1

kl. c. 2 60
3.— 
2 60
1.36
1.12
2.60
1.60
3.20

n 
n
n

1
1 
cal.
kl.

n 
n

n 

B 

n 

w

B

B

B

ps-ăvăBia

X

X

X

8
*

X

5

Q 
m

X

Prafarite-Seiffite aie m
Veritabile numai, deeă fiiieare cutiă este prove«jlMtft eu urnirea de 

aperare » lui A. Moli șl eu nnutlttaerlerei® «ii.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haeinorhoidelor și 
a celor mai diferite bele femcesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale juâecăiorescă.
g

Fjp^nzb.râhnțweih' și ssre a lui
WfaMg-i-n kîigii decă fiecare sticlă, este-o rovădută cu marca do scutire și cu
«Ol SLdlîiJLS IlUllldl, phimbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plurnbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moli,
C<-1 mai fin sănnn de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinei bucăți Corone 1.80. Pie-csre bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

'Wrlmiteren prin
Famamcfistnl A.

c. și r, fiirnisor ai curții imperiale Yieiia. Tuciilaufeen 9
Comande din provincia se efectucză țtilnic prin ramhursă poștală.

La depășite să se c&ră anumit preparatele provedute cu iscălitura și nutrea 
apărare a lui. H. MOLL.

Deposits în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartier. —*

de
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s
ft

Plecarea și sosirea trenărilor Ho stat m. he. în Brașov.
Valahii clin fi Maiia st. sa. 1902.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

III. Trenul de pers, la ora 7*48  min.
IV. Tr. aoo. la orele 10’26 m. s6ra.

Dala Brașov la Bucur escT:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5->5 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 ora 9.18, cu Ciuc) 
Szereda. la ora 10.1t> min. a. rn.

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

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

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

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

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

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.)

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 Clușiti la 6. 2'9 m. p. m..
IV. Trenul mixt la ora 9'7 min sera.

Dela Bucuresci 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. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’49 min. dim..

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
V. Tren accel. la orele 10'14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Sereda ora 3'20),
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-G-vimes 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 (g-ir. BartolGmeiu.)1
I. Trenul mixt la ora 7'C2 min. dim.

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

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

II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m..
III. Trenul mixt la ora 6'50 min. sera.
IV. Tren mixt la ora 10-5 m. sera.

„Gazeta Transilvanieiu cn numeral ă 10 fii. se vinde*-  
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Muretșiauu, Brasov.


