
BEDACȚHJNEA, 
Admiaistrațiiinea și TlDografla i 
Qrațotf, piața mare fir, 30. 
Scrisori nefr&ncate nu ae pri

mesc.— Mânuți cripto nu sg 
r «trimit.

INSERATE 
ea primase la Admlnltitrațiune în 

Brațav și la urruătorole 
BIBOUKI de ANUNȚURI: 

în Vlona : la N. Dukes Naclif., 
Nux. Augenfold & Emeric Lea
ner, Heinrich Schalok. A. Op- 
polik Nuchf. Anton OppelLk. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
herger. Ekatein Bernat, Iuliu 
Leopold (VII Erzsâbet-korut).

PREȚUL INSERȚIUHILQR: 
o seria gatinond pe o co lână 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina d-a o floria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta“ iese în Metre fll.
Abonameuto pentru Ansiro-Ungana: 
Pe un an 24 oor., pe ș^se luni

12 oor-, po trei luni 6 oor. 
N-rii de DumiHcâ! 2 jl. pe an. 

Pentru România șl străinătății: 
Pe un an 40 fronol, pe ș6so 
luni 20 fr., :pe trei luni 10 fr.

N-rii de IhtmtnecS 8 franol.
8e prenumeră la t<5te ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasen
Administrațiunea, Piața Elare.. 

Târsrul Inului Nr. 30, etacin 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șese 
luni 10 oor., po trei luni 5 oor. 
Cu duaul în casă : Pe vx an 
24 oor., pe 6 luni 12 o., petrei 
luni 6 oorâno. — Un eaemplar 
10 bani. — Atăt abonamentele 
dfi.t și insorțiunile sunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Miercuri 19 Iunie (2 Iulie). 1902.

Reînoirea triplei alianțe.
Scirea cea mai importantă a 

c|ilei este, că s’au reînoit tratatul 
triplei alianțe.

înainte cu trei cjile cancelarul 
german, contele Billow, a subscris 
împreună cu ambasadorul austro- 
ungar Szogyeny și cu ambasadorul 
italian conte Lanza, ambii acredi
tați la curtea împărătescă din Ber
lin, tratatul reînoit.

Scirea acesta în sine nu sur
prinde pe nimeni, de6re-ce se sciea 
de mult, că acesta are se fie resul- 
tatul final al negocierilor dintre cele 
trei guverne ale puterilor centrale 
europene. Ba miniștrii de esterne ai 
Austro-Ungariei și Italiei au făcut 
chiar declarațiuni înaintea corpuri
lor representative ale terilor lor, din 
care s’a vecjut clar și limpede, că se 
stabilise o înțelegere prealabilă în 
favorul reînoirei.

Alianța s’a prolungit din nou 
în aceleași condițiuni și în aceeași 
formă, în care a. esistat pănă acum.

De aici conchid foile vienese și 
berlinese, că alianța este privită și 
astăcjl de cătră cele trei puteri ca 
o necesitate pentru desvoltarea ra
porturilor internaționale și pentru 
asigurarea păcei europene.

In anii din urmă s’a vorbit și 
scris pote mai mult despre tripla 
alianță ca în anii dintâi, când alianța 
Germaniei cu Austro-Ungaria s’a 
prefăcut, prin alăturarea Italiei la 
ea, într’o triplă alianță. S’au cțis și 
s’a crecțut multe despre slăbirea le- 
găturei dintre cele trei puteri cen
trale ale Europâi.

In Italia se ridicase un curent 
puternic cu rădăcini adenci în popor 
contra reînoirei din partea Italiei 
a tratatului de triplă alianță și pen
tru apropierea de Francia, pretinsă 
mai ales de interesele economice 
italiene.

Apropierea italiano-francesă s’a 
făcut. Acăsta însă n’a împiedecat 
pe Italieni și pe Regele lor de-a 
reînoi alianța cu Austro-Germania.

Interese mari, ce resultă din 
constelația generală politică de as
tăzi. și înainte de tote interese di
nastice au făcut ca Italia se nu se 
despărțescă de aliații săi de pănă 
acum. Der ce însemnă faptul că 
Italia pote susțină cele mai amica- 
bile raporturi cu Francia și tot-odată 
pote aparține și alianței triple?

Asupra acestei cestiunl și-au bă
tut și-și bat capul mulțl și de un 
timp încoce s’a născocit o formulă, 
după care o putere pote forte bine 
se stea în cele mai apropiate legă
turi de interese cu altă putere, deși 
acesta aparține unui alt sistem de 
alianțe.

Alții au mai adaus ca esplicare, 
că tripla alianță nu urmăresce de
cât un mare scop de defensivă și că 
ținta ei ar fi în fond numai și nu
mai susținerea păcii europene. Ana
log se pretinde de câți-va ani și din 
partea dublei alianțe franco-ruse, că 
și ea țintesce în primul rend numai 
la susținerea echilibrului european 
și printr’asta la asigurarea păcii.

De altă parte se lansase de 
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mulă, după care două puteri pot se 
aparțină aceleași alianțe și totuși să 
se răsboiască pe terenul economic și 
comercial. Acesta formulă a primit 
o corectură destul de simțitore prin 
declarațiunile făcute de miniștrii 
austro-ungarl și italieni. Rămâne 
deci una din problemele cele mai 
delicate ale raporturilor amicabile 
dintre puterile aliate aceea a reînoi- 
rei între densele a tratatelor comer
ciale, a căror termin espiră deja la 
finea anului 1903. Pe acest teren 
vor mai urma încă multe frământări 
și desamăgiri.

In definitiv reînoirea triplei ali
anțe în vechile condițiuni nu în

semnă alta decât că nu s’a făcut 
nici o schimbare în constelație. Cu 
tot prieteșugul Germaniei și a monar- 
chieinostre cu Rusia și cu tătă apropi
erea Italiei de Francia, nu s’a schimbat 
nimic. Tote asigurările de pace, fă
cute din cele două tabere, n’au pu
tut contribui ca o putere să aibă mai 
mare încredere în cealaltă ca îna
inte.

Care va fi resultatul, e ușor de 
prevăzut. înarmările vor continua și 
sarcinile publice vor cresce și la noi 
și în Italia și pretutindeni, er pacea 
va atârna dela un moment dat, când 
cei ce’și stau față în față înarmați 
pănă ’n dinți se vor repeeji de-odată 
unul contra celui-lalt.

Er învățătura este pentru tăte 
poporele: ca fie-care cât numai să 
pote să-și păzescă pielea.

Pressa francesă și tripla alianță.
Diarele parisiene se ocupă tăte cu 

reînoirea triplei alianțe, care — după cum 
am vădut eri — este un fapt împlinit.

„Figaro11 scrie: Primim cu liniște 
deplină scirea despre reînoirea triplei ali
anțe. Luăm act de caracterul ei pacînic, 
care nu pdte fi bănuit, și rămânem fideli 
amintirilor, pe cari nimeni nu le va șterge 
—J_ 14».

„Gaulois“ scrie, că tripla alianță nu 
mai este adl decât o formalitate, pe care 
o reînoesc, ca să nu ese din modă.

„Petit Parisien“ dice : Deși clausulele 
tratatului au rămas neschimbate, tripla 
alianță nu mai are caracterul răsboinic de 
mai înainte.

„Petit Republigue“ observă, că esența 
triplei alianțe se schimbă necesarminte. 
Italia abia decă va mai sprijini acum po
litica anti-francesă.

„Autorite11 e de părere, că nu se pdte 
lua în serios afirmarea, că tripla alianță â 
devenit o simplă convenție formală, fără 
de nici o importanță. Italia scie, că Fran
cia a așteptat alt resultat dela apropierea 
franco-italiană.

„Temps*  scrie: Esența și spiritul trac
tatului nu mai pot fi așa cum au fost îna
inte de formarea dublei alianțe, de apro
pierea austro-rusă și franco-italiană și 
înainte de greutățile politice-comerciale 
dintre puterile triplicei.

*) „Maramarosi Lapok" Duminecă 8 Iunie 
1902.

♦*) Ibidem.

„Journal de Debats*  se pronunță tot 
în același sens.

„Le Franșais“ dice, că n’a urmat 
schimbarea, ce se spera dela divisarea for
țelor europene. Francia va ave necesitate 
și de aici înainte de o armată tare și o 
diplomație vigilentă.

Adunarea
despărțământului I. Brașov al „Asociațiunei pentru 

literatura română și cultura poporului român11 
ținută în comuna B o d, în diua de 29 

Iunie st. n.

Brașov, 30 Iunie 1902.
Presenți din Brașov. Președintele 

despărțământului prof. A. Bârseanu, secre
tarul N. Bogdan, cassierul C. Aisăr, biblio
tecarul G. Vătășan. Ospețî: I. Popea, N. 
P. Petrescu cu ddmna, I. Lengeru, Nic. 
Sulică, Augustin Paul, Dr. Fruma, M. Na- 
vrea, O. Navrea.

Satulung'. Părintele Alexe Verzea, 
p. Romul Verzea, loan Bodean.

Dîrste'. Păr. loan Broșu.
Orengă Părintele Nan, Crivăț,

Herman: David Pop, N. Bătrânu, 
Silv. Bârsan.

Feldiora: Ios. Micu, Achim Constan
tin, I. Toban, I. Vlădăreanu, Aurel Nistor.

Măeruș: Alex. Măerușan, Ioachim 
Lainer.

Rotbav: p. Leucescu.
Crisbav: p. I. Schiopu, V. Duță, G. 

Avram, G. Mirea, Valvără.
Țințari: p. Gavrilescu, Danciu, Ne- 

gulici.
Codlea: I. Comănescu, Boldor, Bud- 

nariu, Cristea.
Din Bod: Totă inteligența în frunte 

cu parocul Creițar și învățătorii Cherciu 
și Mereț etc.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Episcopul Mihail Pavel.
(A in i n t i r I.)

I.
1 Iulie 1902.

într’o di de Duminecă, înainte de 
asta cu o lună (1 Iunie), în drele dimineței, 
și-a dat sufletul său Creatorului episcopul 
Mihail Pavel, în etate de 75 ani.

De câți-va ani avea o complicație 
de bdlă a iniinei și a stomacului, care, mai 
ales după mâncare, îi îngreuna forte mult 
respirația. La începutul primăverei, întel- 
nindu-se în Budapesta cu profesorul uni
versitar loan Ciocan, acesta i-a dat adresa 
unui specialist din Viena, care îl vin
decase pe profesor de aceeași bdlă. „De cât 
că mă tem", ar fi răspuns episcopul, „că 
void muri pe drum“. — „Der, pdte, că 
doctorul din Viena nu va muri, decă îl 
veți aduce la Budapesta", răspunse Cio
can. — „Da, da, însă specialiștii, cari vin, 
chemați, sunt prea scumpi!", încheia epis
copul, despre care se scie că era forte 

economicos, și... nici n’a mers la Viena, nici 
n’a chemat doctorul la Pesta.*)

S’a dus însă la băile sale sărate din 
Slatina, numite după numele său „Băile 
Pavel",'cel mai plăcut loc de petrecere 
al său. La 22 Maid sosise deja, mai ales 
pentru ca să zorescă terminarea unui pa- 
vilon din aproprierea restaurantului, ca să 
nu fie silit a merge departe, după mân
care, fiindu-i forte grea respirația și forte 
neregulată bătaia inimei, așa că îi era impo
sibil să facă un drum mai lung imediat după 
prând seu cină, Er de mâncat, nu-i plăcea 
să mănânce, decât în restaurantul comun, 
încunjurat de amicii săi, de nepotul său 
Mihail și de alți dspeți, între cari în timpul 
din urmă se vedea des episcopul Dr. 
Radu dela Lugoș.**)

Va veni cineva, care cu un condeiu mai 
vrednic, va face istoria celor șepte ani, cât a 
păstorit Pavel eparchia Gherlei și pe aceea a 
celor de trei ori șepte ani, cât a stat în 
fruntea eparchiei de Oradea-mare. Eu 
vrău să scriu numai câte-ve amintiri, pen
tru-că, — pe lângă pietatea generală, cu 

care îi datoresc toți Românii, eu îi datoresc 
și o pietate și recunoscință particulară.

** *
Cel dintâiu, care mi-a povestit lu

cruri vrednice de notat despre episcopul 
Pavel, a fost bătrânul Iosif Pop de Șom- 
cuta-mare, fost vice-căpitan al Chioarului 
și fost deputat, care de vre-o doi ani își 
dorme și el somnul de veci.

Iosif Pop își luase diploma de ad
vocat încă pe la 1836 și a trăit pănă la 
sfîrșitul secolului.

Cu o memorie fenomenală și cu un 
umor captivant sciea bătrânul să-și po- 
vestescă amintirile, cari îmbrățișau aprope 
un secol întreg.

Tatăl său a fost și el advocat și 
consilier juridic al episcopului Vulcan, er 
străbunicului meu îi era văr. Fiind crescut 
în apropierea cunoscutului Mecenate al 
literaturei române, Vulcan, badea Iosif 
n’a putut rămâne neînfluințat de spiritul 
lui și pănă la mdrte îl vedem vorbind în- 
tot-deuna cu respect ^și iubire despre bi
serică și despre bărbații chemați a o gu
verna, er causa culturală română a găsit 
într’însul tot-deuna un sprijinitor.

La 1872, când episcopul Pavel, pe 
atunci vicar al Maramureșului, fu ales 
pentru scurt timp deputat în dieta din 
Budapesta, Iosif Pop representa acolo 
Chioarul, împreună cu fratele său Sigis
mund Victor, și cu cumnatul său Vasile 
Buteanu. Eparchia Gherlei era vacantă. 
Cei trei deputațî Ohioreni se duc în au
diență la ministrul de culte de pe atunci, 
T. Pauler, și în numele credincioșilor din 
eparchia Gherlei, îl rogă să sprijindscă 
numirea lui Pavel la scaunul vacant.

— „Care Pavel ?“ întrebă Pauler. 
„Acela, care a luat cuvântul mai deunădi 
în dietă ?“

— Da.
— Sunt vesel, că ni-se potrivesc 

gusturile.
Badea Iosif și cu cei trei cameradi, 

adl toți trei trecuți la cele vecinice, a 
doua di se- duc Ia Pavel, să-i comunice 
ce isprăvuri au făcut fără scirea lui, și îl 
îndemnă să mârgă la Pauler, pentru a-se 
presenta și a vorbi cu el mai deaprope.

Pavel își îmbracă reverenda cu dis
tincțiile vicariale, cu paliul și cu brîul 
roșu, pe cari nu le îmbrăcase, încă de 
când venise la Pesta. Femeia de serviciu
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Afară de aceștia părintele Dogaru 
din Herman, d-na Oherciu, d-na Mereț, 
d-șfira Dogaru din Herman, d-șfira Crăngă, 
d-na Vlădăreanu, Mișarcași mulți alții, ale 
căror nume îmi scapă.

Dintre streini: d-nul Reindt preotul 
evangelic din Cisnădifira și Rudolf Reindt 
notar în Bod, ca delegat din partea ad
ministrației.

Parastasul.
La orele 2 p. m. s’a început paras

tasul oficiat de preoții: Creițar, Măierușan, 
Leucescu, Micu, Schiopu și Gavrilescu. 
Cântările le-a esecutat cu multă preci- 
siune un cor bărbătesc de țărani, sub con
ducerea părintelui-învățător Mereț. Paras
tasul s’a celebrat pentru odihna sufletescă 
a mitropoliților Andreiu (Șaguna), Miron 
(Romanul), Alexandru (Șterca Șuluț), apoi 
pentru odihna sufletfiscă a repausaților 
președinți Vasile (br. Pop), Iacob (Bologa), 
Timoteiu (Cipariu), precum și pentru re- 
pausații membrii: loan, Andronic, Ludovic, 
Iosif.

Deschiderea ședinței.
La orele 23/4 d-1 președinte Bârseanu 

deschide adunarea, rostind un discurs avîn- 
tat, în care arată aptitudinile culturale ale 
poporului român și necesitatea desvoltării 
acestor aptitudini prin biserică, școlă și 
societate. Asociațiunea are menire cultu
rală și prin opera culturală, ce o săvîr- 
șesce Asociațiunea în mijlocul poporului 
român, ea face servicii culturei generale. 
Pănă acuma s’a făcut însă puțin. Este 
mult de făcut încă. Și acesta se pote 
ajunge numai, decă fie-care Român va 
contribui cât de puțin pentru scopurile 
Asociațiunei și decă în tfite lucrările nfis- 
stre vom fi animați de buna înțelegere. 
„Vai de turma, ai cărei păstori trăiesc în 
neînțelegere". Doresce, ca spiritul de jertfă 
și spiritul unirei, care a însuflețit pe înte- 
meiătorii Asociațiunei, se ne însuflețescă 
și pe noi.

Apoi salutând pe ospeții streini și în 
special pe d-1 Fr. Reindt, preotul ev. din 
Cisnădifira, și pe d-1 Rudolf Reindt, declară 
adunarea deschisă. — Discursul rostit în- . . .. pupui iu a rost viu aplaudat.

Raportul.
D-1 secretar N. Bogdan citesce ra

portul asupra activității despărțământului 
dela ultima adunare ținută la 13/26 Maiu. 
Anul trecut numărul membrilor era; 6 pe 
vieță, 76 ordinari, 69 ajutători. Au repau- 
satdoi membri ordinari: Iordan Muntean și 
Ios. Maxim și 1 membru pe vieță: Ludo
vic Roman. S’au mutat doi: I. Teculescu 
și V. Goldiș. — S’au înscris noi membri 
d. G. Proca, Râșnov, și încă unul, al că
rui nume îmi scapă, er d. Mețianu înv. în 
Ghimbav din membru ordinar, s’a făcut 

ajutător. Despărțământul are actualmente 
152 membri (1 fund., 5 pe vieță, 73 ordi
nari, 70 ajutători). Numărul agenturilor 
comunale a rămas cel vechili : 17. Unele 
au fost mai active, Codlea și Rodbavul 
n’au desvoltat activitate. Comitetul esprimă 
mulțumirea sa societății meseriașilor și 
d-lui N. Balea pentru păstrarea și îngriji
rea dată cărților.

Cassa, dela ultima adunare și pănă 
la 31 Decemvrie presentă un prisos de 
401 cor., er dela 1 Ianuarie un prisos de 
288 cor.

Comitetul propune, ca agenturilor, 
cari pănă în Octomvrie nu vor vărsa 
taxele dela cel puțin 5 membrii ajută
tori, să nu li-se mai acorde bibliotecă am
bulantă.

Bibliotecile erau anul trecut în nu
măr de 12. Anul acesta s’au mai înmulțit 
cu 2, din care una pfirtă numirea „Biblio
teca Grigore Maior".

Comitetul a ținut peste tot 8 ședințe, 
în cari s’au desbătut între altele și ces- 
tiunea înființării unei societăți agricole. 
La 8/22 Nov. 1901 s’a convocat o consultare 
în cestiunea acesta, când s’a ales o comi- 
siune pentru elaborarea statutelor. D. Ai- 
ser a făcut un raport în cestiune, care 
s’a publicat în „Gazeta Transilvaniei", apoi 
tipărindu-se în ediție separată, s’a distri
buit în 400 esemplare.

D-1 cassier C. Aiser dă cetire rapor
tului cassei și se alege o comisiune pen
tru revidarea socotelilor. In timpul acesta 
d-1 M. Navrea din Brașov întreține pu
blicul cu o conferință interesantă „Despre 
Cruțare", care se va publica în „Gazeta 
Transilvaniei". Conferențiarul a fost viu 
aplaudat, er președintele, esprimându-și 
conferențiarului mulțumirea, recomandă 
celor presenți urmarea principiilor espuse 
de d. Navrea.

P. Al. Verzea, preș, comisiunei revi- 
suitore, raporteză, că socotelile s’au găsit 
în bună regulă, în urma căreia d-lui Ai
ser i-se dă absolutoriul.

Punctul relativ la alegerea delegați- 
lor pentru adunarea generală a Asocia- 
tiunei, se lasă în sarcina comitetului.

rreședintele esprimă mulțumirea sa 
d-lui N. P. Petrescu, care și în acest an a 
oferit despărțământului mai multe esem
plare din publicațiunile sale. Lista noilor 
membri se va publica în numărul de Du
minecă.

Societatea agricolă și încheiarea.
După acesta, adunarea se constitue 

tot sub preș, d-lui Bărseanu în ședință „ad 
hoc" pentru discutarea proiectului de sta
tute a societății agricole, ce se va înființa. 
Proiectul se admite.

Adunarea s’a încheiat printr’un scurt 
discurs, din partea președintelui, căruia îi 

răspunde d. Lengeru, mulțumind preșe
dintelui pentru ostenelă.

Pentru verificarea procesului verbal 
se proclamă d. Lengeru și d. Petrescu, er 
în comisiunea pentru statutele soc. agric. 
aceiași și pp. Al. Verzea, Micu și Coma
nescu.

Masa comună.
La firele 6, aprfipe o sută de persfine 

s’au întrunit la o masă comună în sala 
cea mare a șcfilei române, unde s’au ri
dicat mai multe toasturi. Așa d. Bârseanu 
a toastat pentru poporul din Bod, p. Me
reț pentru președinte și comitet, d. I. Po
pea pentru preoți și învățători, d. Aug. 
Paul în memoria lui Gr. Maior (președintele 
și mesenii se ridică/, apoi pentru femeia 
română, căreia ar dori, să i-se acorde un 
rol activ în sînul Asociațiunei. Părintele 
Comanescu, asemănă poporul român cu 
Burii și se întrebă unde sunt conducăto
rii? In școli a început a se manifesta 
direcția materialistă. Ridică paharul pen
tru popor. N. Bogdan ridică paharul în 
sănătatea d-lor I. Popea, I. Lengeru și N. 
P. Petrescu. D-1 Petrescu mulțumesce pen
tru elogiile neașteptate. De două-deci de 
ani a lucrat în diferite comitete. Nici 
odată n’a lucrat pentru ochii lumei. Resul- 
tatele n’au fost tot-deuna cele mai bune. 
Doresce să dispară invidia și indiferentis
mul și se se inaugureze epoca solidarității 
între noi. D-1 Lăpedatu, stud. univ. răs- 
pundând părintelui Comanescu, vede lu
crurile prin prismă mai optimistă. Preoți- 
mea a fost tot-deuna în fruntea poporului, 
începând dela Clain, apoi Șaguna, Le- 
menyi, Suluț. Doresce să fie tot așa și în 
viitor. Ridică paharul pentru preoți.

Astfel s’a încheiat frumfisa adunare 
din Bod la firele 8, când o parte din os- 
peți s’au întors cu trenul, er altă parte a 
mai rămas puțin și s’a întors pe la firele 
11 cu trăsura. Intre cei, ce s’au întors cu 
trăsura, a fost și

Reporterul.

„Un ordin emoționant14.
Deputatul Dr. Sebess Denes, acela, care 

a scris o broșură despre pretinsele năpăstuiri 
ale Săcuilor prin Români s’a emoționat gro
zav audind de ordinul dat de d-1 Szell relativ 
la cercetarea căușelor în urma cărora în 
comitatele Ciuc, Tîrnava-mare și mică, 
Turda-Arieș și Trei-scaune, elementul ro
mânesc s’a sporit cu 10%, pe când cel 
unguresc a dat îndărăt, și a ordonat înlă
turarea acelor cause, pentru ca pe viitor 
așa ceva se nu se mai întîmple, ci pe 
viitor să se sporescă Ungurii mai mult 
decât Românii. Intr’un articol întitulat 
un ordin emoționant publicat în „E.-k.“ din 
Clușiu d. Sebeș își dă espresiune liberă 

focului ce-1 mistue. Merită, să reproducem 
câteva pasage din articolul lui Sebess: 

„De ani de dile urmeză lupta pe 
vieță pe morte acolo jos în Ardeal.

Nu s’a ținut socotelă....... că prăpădi-
rea Ungurilor din Ardei însemneză muti
larea teritorială a țării. Nu s’a ținut soco
telă de acele forțe, cari înainte de asta 
cu 30 de ani erau încă latente, der cari 
de atunci au înaintat în mod triumfător 
și pe față, de acele forțe, cari sunt inhe- 
rente solidarității tenace a Românilor, or
ganismului lor mistic bisericesc și fanatis
mului, care pătrunde până și straturile 
cele mai inferiore.

Am lăsat fluviul să înainteze cu 
torentul său puternic, până ce insula a 
devenit din ce în ce mai mică și acum 
e amenințată să se cufunde 1

In luna Martie a apărut o carte în 
Sibiiu. Autorul este conducătorul politic 
al ffiiei oficiale metropolitane: Traian (!) 
Păcățianu. Cartea acesta conține atacurile 
cele mai temerare contra istoriei maghiare, a 
hegemoniei maghiare și contra inviolabilită
ții teritoriale a] statului maghiar (ai cetit-o 
d-le Sebess?) Atacă confesiunile maghiare 
maieu sfimă pe cea reformată (?). Invocând 
drepturile imprescriptibile ale poporului 
român, glorifică idealul tuturor Românilor, 
Daco-România.

Repet, cartea a apărut în Martie. Și 
au trimis-o neîmpedecat în palate și co- 
libe, pentru-că presa română spunea in 
unanimitate, că nu trebue să lipsescă de 
pa masa nici unui Român. Nici nu lipsesce. 
O are pe masă atât dascălul, cât și mem
brul camerei magnaților I. Gali.

In bisericile cu iefine cocârlate din 
pădurile munților, din cartea acesta cetesce 
popa după liturghie, ațîțând și întărind 
pe credincioșii săi pentru lupta cea mare 
ce se apropie.

Judecătoriile, ce represintă puterea 
statului maghiar, au aflat dilele acestea 
despre caracterul periculos al cărții. Au 
luat-o la gonă, o caută, o confiscă Der e 
târdiu. Otrava a întrat în organism."

Și așa mai departe.SOIRILE DILE1.
— 18 Iunie.

Parastas pentru Șaguna. Duminecă 
împlinindu-se 29 ani dela mfirtea metro- 
politului Șaguna, s’a oficiat în amintirea 
acestei aniversări un parastas solemn în 
biserica parochială din Sibiiu-cetate de 
cătră I. P. S. Sa metropolitul I. Mețianu, 
cu numărosă asistență. La finea serviciu
lui corul a cântat elegia „Românime mult 
cercată"... de Z. Boiu și aranjată pentru 
cor de prof. Cunțan.

I. P. S. Sa metropolitul loan Me
țianu a plecat Duminecă la firele 4 d. m. 
la Viena spre a consulta medicii de acolo. 
Amăsurat inviațiunilor, ce le va primi 
acolo — dice „T. R.“ — 1. P. S. Sa va

o femeie evlaviosă, care scia numai atâta, 
că Pavel e deputat și preot, când a în
trat în odaie și l’a vădut îmbrăcat în mare 
ținută eclesiastică, crezând că e episcop, 
se hăbăucise și cu cuvintele: „Iessus, 
Maria und h&iliger IosephV*  se reped! să-i 
sărute mâna, cerendu-și scuze, că n’a sciut 
că e episcop și că a întrelăsat reverența, 
ce se cuvinea înaltei sale demnități.

cetit, că episcopul Pavel avea douăcasse: 
Intr’una erau banii pentru trebuințele sale 
personale, er în cealaltă banii destinați 
pentru cultura românăscă. Intr’o di des- 
chidând pe cea dintâi, a găsit 6 creițari, 
er din a doua în aceași di a făcut o fun- 
dațiune de 150,000 fl.

IDiarele spuneau, după mortea lui, că 
a făcut în total fundațiuni de șese mi- 
lione corone. Nu sciu, decă suma este 
esactă, der sciu, că asemenea fundațiuni 
nu se fac, decât prin economisire, care la 
rândul său este consecința unei vieți so
bre, chibzuite.

De aceea mult mă mâhnesce ci
tind prin diare, când devine vacant câte 
un scaun episcopesc, despre candidaturi 
de ale unor persdne, cunoscute în cercuri 
largi, ca ființe cărora le place se trăiască 
bine și cărora le plac onorurile și laudele 
și deșertăciunile lumesc!. Acestea nu pot 
să placă lui Dumnedeu și decă, în potriva 
rugăciunilor clerului și a credincioșilor, 
Dumnedeu permite câte o asemenea pa
coste, acesta de bună semă va fi, ,o încer
care trimisă de Dumnedeu, pentru a ispăși 
cine scie ce păcate.

Delnletca.

Proorocia aefista involuntară a femeii, 
cei trei deputați au considerat’o de un 
semn favorabil, și i-au dis lui Pavel: „Să 
vedi, că reverența anticipată a femeii este 
de bun augur".

Așa a și fost.
*

Sunt tocmai două-deci și doi de ani, 
de când l’am vădut pentru prima oră pe 
episcopul Pavel. Abia era anul, de când 
fusese transferat la Oradea și a venit la 
Beiuș, să visiteze gimnasiul. Eu eram 
atunci în clasa a patra. Intrând în clasă, 
a luat catalogul elevilor și oprindu-se la 
numele meu, mă întrebă:

— De unde ești?
— Din Letca.
— Vărul tău ce face?
— Destul de rău, Ilustrisime.
Vărul meu era atunci preot de cu

rând hirotonit și la nouă luni a rămăsese 
văduv. Soția lui a fost fiica preotului din 
Recea, comuna natală a episcopului, și 
sciind de decedarea ei, prin întrebarea ce 
mi-a pus, a arătat, că cunosce și are 
inimă pentru starea desolată a unui preot 
văduv.

Ga mulți alții din camaradii mei de 
școlă, așa și eu nu prea trăiam în belșug. 
Bunica mea. preotesa văduvă din Șomcuta, 
era mult îngrijată, ce va fi făcând nepo
țelul ei, care pe acele vremuri era sub
țire ca un țîr. Vai de mine, cum o fi 
trăind acolo în străinătate, pote n’o fi 
având nici ce mânca, și mergea mereu la 
badea Iosif, să-i scrie episcopului, să-rai 
acorde ceva ajutor.

Intr’o di mă chiamă episcopul la 
curte și îmi spune:

— Mi-a scris Iosif Pop din Șomcuta, 
să fac ceva pentru tine. Cum stai?

— Bine.
— Ți-s’a iertat didactrul? (taxa șco

lară.)
— Da.
— Stipendiu ai?
— Consistorul mi-a acordat 50 fl. 

din fundațiunea „Ioan Pop", der n’a sosit 
încă terminul să-mi iau rata.

— Unde ești în gazdă?

— La advocatul Crețu, unde dau 
lecții.

— Ce-ți plătesc?
— îmi dă totă întreținerea.
— Atunci nu stai tocmai rău.
— Nu.
— Der cisme ai?
— Îs cam rele, Ilustrisime.
— Vedi tu cișmele aceste, pe care 

le am în piciore, nici aceste nu-s încă 
plătite. Der du-te hi d-1 Antal, casierul 
domeniului și îți va da ceva.

M’am dus și mi-a dat 6 fl., pe cari 
mi-am cumpărat nisce cisme.

Er de ceea ce mi-a spus episcopul 
despre cișmele neplătite, m’am mirat, 
acuma însă nu mă mir, fiind-că sciu, că 
episcopul Pavel a găsit finanțele dome
niului episcopesc ffirte încurcate. Ante
cesorul său Olteanu, un galantoni, căruia 
îi plăcea traiul bun, în timp de vr’o 4 ani, 
cât a stat în scaun, făcuse datorii de mai 
multe sute de mii, er sfirta profesorilor și 
a gimnasiului din Beiuș atârna dela cari
tatea publicului român, la care se făcuse 
apel și se făcea colectă. Și nu m’așî mai 
mira acum, decă l’așî fi audit spunând 
chiar și mai târdiu, după ce prin prodigiosa 
s’a economie a rangeat finanțele, că nu 
și-a plătit încă cișmele, acum, când am 
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merge apoi la Marienbad, ori la Karlsbad 
la cură.

Pensionare. Majestatea Sa ces. și 
reg. a ordonat, ca d-1 cavaler Ignatie de 
lacobicl, colonel la regimentul de infan
terie „Frederic Wilhelm, Mare Duce de 
Baden" Nr. 50 din Brașov, se fie trecut, 
la propria cerere, în pensie, din care inci
dent i-a acordat crucea militară pentru 
merite.

O adunare în Bucovina. Duminecă 
în 22 Iunie n. s’a ținut în Șirete adunarea 
constituantă a societății „Internatului ro
mân de băețî ort. orient. în Șirete". Au 
participat 126 persdne, din cari partea cea 
mai mare o formau rezeși din Mușenița și 
săteni din Volcineț și alte comune. Adu
narea a fost deschisă de d-1 exarch C. 
Sbiera, vorbind despre strîngerea rânduri
lor și despre iubirea de jertfe pentru ri
dicarea culturală a poporului român din 
Bucovina. S’a cetit statutele societății și 
s’a făcut înscrierea de membrii. Imediat 
după adunare s’a constituit și comitetul.

Comisiunea pentru statorirea dării 
cl. III îșî ține ședințele în casa Sfatului 
în fie-care di, începând dela 8 ore dimi- 
neța. Facem atențî pe concetățenii noștri 
a-se presenta tot-dâuna la 7’/2 ore în casa 
sfatului. Mâne Miercuri (2 Iulie) urmeză 
la rend: Fabricile de pielăriă, asfalt, ce
ment, oțet, oleiu, ferestreu, mașini, lăcă- 
tarii de mașini, fabrici de mașini și de 
mobile de fer, de licheur, parchete, petro- 
leu, postavuri, negustorii de postavuri, 
fabricanții de postavuri, fabrici de săpun, 
de scaune, fabricanții de matrațe, de drot, 
de oț61, fabrici de țiglă, de gaz și casele 
de amanetare.

Amiciții ruso-bulgare. Din Sofia se 
anunță, că principele Ferdinand al Bul
gariei, înainte de a eși de pe teritoriul 
Rusiei, a adresat împăratului Nicolae o 
depeșă, în care i-a mulțumit încă odată 
pentru primirea, ce i-s’a arătat cu numirea 
sa ca șef al regimentului 54 de infanterie 
rusescă. împăratul, în răspunsul ce a dat, 
șî-a exprimat convingerea, că sentimen
tele prințului și ale națiune! bulgare for- 
meză cea mai bună garanție a legăturilor 
dintre Rusia și poporul balcanic de aceeași 
origine cu ea.

Bulgari arestați în Grecia. Se te- 
legrafeză din Atena, că s’au făcut nume
rose arestări de Bulgari macedoneni, cari 
locuesc în Grecia și cari expediau prin 
contrabandă arme în Macedonia. La unul 
-dintre cei arestați s’a găsit o scrisore în 
■care se spune, că cele 17 mii de pusei 
trimise nu sunt de ajuns și că pănă la 
•ernă trebue să se mai trimetă alte 2500, 
precum și munițiuni și o mare cantitate 
-de dinamită, dedre-ce s’a hotărît să se 
arunce în aer bisericele grecesci. Scrisd- 

,a e iscălită de membri ai comitetului 
bulgaro-macedonean.

Matineu musical. Din darea de semă 
despre concertul dat în favorul tînerului 
conservatorist A. Nemeș, printr’o întâm
plare regretabilă a rămas afară din textul 
cules un pasagiu privitor la prestațiunea 
d-rei Leonora Dima, una dintre d-rele, cari 
au dat concursul lor tînărului violinist. 
Rectificăm acestă greșelă din raportul de 
eri, constatând cu plăcere, că d-ra Leonora 
Dima, care la al doilea punct a esecutat 
la pian sonata (e-moll) de Grieg, s’a dis
tins printr’un joc elegant și precis și prin 
eminenta predare a acestei grele piese, 
dovedind pe lângă o șcdlă forte bună și 
mult talent. Tînăra și gentila d-șdră a 
fost sgomotos aplaudată de întregul au
ditoriu.

Demonstrație In Oradea-mare. In 
Oradea-mare s’a făcut Sâmbătă o demon
strație „patriotică" în contra imnului „Gott- 
erhalte“, din causă, că juriul militar a de
gradat pe locțiitorul de ofițer Haldsz Lajos, 
publicist în Oradea, pentru-că la sârbările 
de încheiere a anului școlar nu s’a sculat 
în piciore când s’a cântat „Gott erhalte", 
nu și-a descoperit capul și a făcut semn 
cu mâna, că nu-i place să se cânte acest 

imn. Demonstranții strigând „abzug*  la 
adresa armatei s’au dus dinaintea locuinței 
comandantului Albach. Aici căpitanul po
liției i-a provocat să se împrăscie. S’au și 
împrăsciat de frică să nu-i calce miliția. 
-Intr’acea sosiră pompierii cu pompele cu 
apă rece, din cari au împușcat strașnic pe 
gălăgioși. Vădând că nu-i de glumă, ei o 
luară la sănătosa.

Colonii maghiari din Șermașul- 
inare, de pe Câmpia ardelenă, se plâng, că 
le merge prost. Guvernul, deși le-a dat 
pământ și li-a zidit case câte cu două 
odăi și bucătărie, der nu le-a făcut și 
edificii economice (săracii!) și prin urmare 
— nu sunt mulțumiți.

Inundații. Dilele acestea fișpanul 
Desy Zoltân din Deșiu a făcut la fața lo
cului constatările despre inundările din 
cercul Ilendii-marî. "S’au găsit sămănăturî 
total nimicite prin dubla revărsare a So
meșului pe un teritor de 2640 jughăre.— 
Miseria este estremă. Omenii sunt despe
rați și amenințați de fdmete. — In cercul 
Becleanului fișpanul făcând- de asemenea 
în personă ancheta, a constatat, că au 
fost ruinate sămănăturile pe un teritoriu 
de 5000 jughăre. Aici au început să bân- 
tue și bolele epidemice. Anghina difterică 
și scarlatina au cules deja victime. S’au 
stricat numărdse poduri de șosele. Intre 
Deșiti și Beclean comunicația cu trăsurile 
e întreruptă. In comuna Omlâsalja Some
șul a ruinat total șoseua, care s’a surpat 
în valuri împreună cu holda de grâu de 
lângă ea și cu o parte din pădure. S’au 
ruinat 14 case și 6 mori. In Deșitt s’a dat 
representație teatrală în favorul inundați- 
lor. Primul ajutor l’a dat societatea „Jo- 
sziv" din Budapesta (10.000 cor).

Un apaduct grandios. Senatul ita
lian a primit proiectul de lege pentru 
apaductul apulic. Apulia pătimesce vara 
din causa lipsei de apă. Acum s’a decis 
construirea unui apaduct grandios, care 
va aduce apă din isvdrele rîului Sele, din 
provincia Avellino. Canalul principal va 
ave o lungime de 250 chim.; el va trece 
prin tunele, unul lung de 12 chim, și al
tele numărose mai scurte. Rețeua de ca- 
nalurile ramificate prin comunele Apuliei 
va fi de 6460 chim. Apa va curge prin 
provinciile Toggia, Bari și Lecce cu 194 
comune și 1.700,000 locuitori. Apaductul 
va fi construit în 10 ani. Suma prelimi
nată e de 136 milidne lire, der se crede, 
că lucrarea întregă va costa 176 milidne.

Maltratat de un taur. In Gudia 
(Godemesterhâza, M.-Turda) păzitorul tau
rului comunal, Krecsd Jozsef, a fost luat 
în corne de taur și grav rănit. Nevasta 
lui a sărit în ajutorul bărbatului cu o furcă 
de fer, pe care după-ce i-aîmplântat-o tau
rului în picior, ea s’a refugiat pe o scară 
în podul casei. Taurul și-a lăsat pentru 
un moment victima și s’a luat după fe
meie. In timpul acesta, au vonit dmeni 
din sat, cari cu mare greutate au putut 
stăpâni furiosul taur.

O îngrijitore de bolnavi — otrâ- 
vitâre. In Boston (Anglia) a fost arestată 
o îngrijitdre de bolnavi maniacă, care a 
mărturisit, că în cursul unui timp mai în
delungat a otrăvit 31 de persone încre
dințate îngrijire! ei. Bestiala femeie spu
nea, că a simțit o estra-ordinară plăcere, 
vedând chinurile în cari muriau nenoro
citele victime, cari apelau la ea, cerând 
alinare, er ea le dădea erășî otravă.

Țarul și studențimea.
Țarul Nicolae al Rusiei a dat un 

ucaz cătră ministrul cultelor Senger în afa
cerea reorganisării școlelor. Foile rusesc! 
publică literalmente ucazul, ale cărui pa- 
sage finale sunt forte interesante. Etă ce 
dice Țarul:

„Ce privesce universitățile, după tris
tele esperiențe din ultimii ani aștept, că 
profesorii se tracteze cu bunăvoință șiftechi- 
tabil tinerimea, ce este încredințată grijei 
lor; mai departe, să participe în vieța ei 
spirituală. Bine sS-și însemne (profesorii), 
că tinerimea, cu prilejul tuturor cașurilor 

de îndoieli, de luptă și de rătăciri, la con
ducători pdte să-și caute esperiența ce-i 
lipsesce, perseveranța și cunoscerea drep
tății er tinerimea se chibzuescă din parte-i 
că adeseori vieța întregă atârnă dela o 
rătăcire neprecugetată.

„Bine i-a cădut inimii mele părin
tesc!, că o mare parte a studenților și-a 
cunoscut cu prilejul anului acestuia școlar 
datorințași s’a reîntors la munca scientifică, 
Ia ordine. Sper, că vacanțele de vară și 
influența binefăcetdre a părinților, va ave 
un efect bun asupra stării sufletesc! a ti
nerilor și decă cu calmitate îșî vor întreba 
consciința, ei vor asculta de cuvintele 
mele, care-i învită, ca sub aripele scutitdre 
ale legalității se dea mâna cu fidelii mei 
supuși. Trebue se li-se facă odată capăt 
disordinelor, carî desonoreză sciința, dela 
universitățile la cari- Rusia a privit odată 
cu mândrie justă, disordini, cari au dus la 
ruin spiritual, sufletele atâtor tineri scumpi 
patriei"........... .

Ucazul a produs cea mai bună impre
sie în cercurile tinerimei rusesc! pentru 
iubirea părintescă și bunătatea de inimă 
ce reiese din rândurile lui.

Societatea de lectură „Inocențin Micu 
Claia" a teologilor din Blașiu.

(Raport general despre starea și aetiiitatea so
cietății pe anul 1901—2).

(Continuare.)

Acestea-s bune și frumose, der ca 
să facem ceva remarcabil pentru nemuri
torul Inocențiu, puterile nostre, pe lângă 
tăte sforțările ce le facem și le vom face 
și în viitor, nu sunt de ajuns pentru să
vârșirea operei începute, de aceea vom fi 
necesitați, atunci când dela forurile supe- 
riore vom ave concesiune, de a face co
lecte publice, a recurge și la sprijinul On. 
public ca după cât îi vor concede împre
jurările să contribue la opul început.

A doua serată din mai multe împre
jurări nefavorabile, nu s’a putut ține, der 
credem că pe viitor urmașii noștri vor fi 
mai norocoși și o vor ține.

Propășirea pe terenul literar a fost 
ținta de căpetenie, pe care cu sîrguință 
am urinărit’o. De altcum însuși scopul 
pentru care s’a înființat societatea ne im
pune așa ceva. Trebue se ne deprindem 
și noi cu literatura și se ne câștigăm ști
ință spre a pute sta pe nivelul pretins 
de circumstanțele sociale. Am esperiat că 
puținul interes, ce se dă direcției literare 
în societatea nostră de lectură provine 
din monotonia și mulțimea ședințelor ad
ministrative, din care causă numărul ace
lora s’a redus încă în anul trecut, și s’a 
pus mai mare pond pe ședințele literare, 
ca astfel să ne putem apropia mai tare 
de realisarea scopului.

E drept, că numărul lucrărilor din 
anul curent nu e mare, der ele conside
rate din ori-ce punct de vedere autorii lor 
ni-se presentă ca nisce tineri ce nu au ri
sipit talantul lor încredințat și s’au sciut 
folosi atât de cunoștințele din trecut, pre
cum și de mijlocele ce le pune societatea 
nostră la disposiția membrilor săi. Din în- 
trega activitate literară a anului espirat 
transpiră o judecată sănătosă, o seriosi- 
tate profundă, un zel de muncă necesar 
unor tineri, ce se pregătesc la oficiul cel 
greu și împreunat cu atâta responsabili
tate, — al preoției.

In special mare parte din operate 
tracteză teme din diferitele discipline teo
logice, dilucidând diverse cestiunî de in
teres, cari ne privesc pe noi mai de 
aprope. Demn de relevat e faptul, că s’au 
ivit și lucrări, cari au însemnătate practică, 
tractând cestiunî de actualitate, cari îl 
privesc mai de aprope pe un preot, fie ca 
factor în societate, fie ca educator al po
porului.

Seriăsă activitate s’a desvoltat și în 
alte direcțiuni. Avem cercetări făcute asu
pra celei mai înalte instituțiunî culturale 
a poporului român, asupra Academiei Ro
mâne, un studiu forte bine lucrat despre 
poesia poporală. Nici beletristica nu a fost 
negligiată cu totul, din contra, frumose 
novele și poesii drăguțe au Împestrițat 
programul ședințelor nostre literare.

Mai puțin pond s’a pus pe arta ora
torică, cu tote că în vieță vom ave forte 
multă lipsă de ea.

(Vs urma)

Producțiuni și petreceri.
Inteligența română din Sebeșul-săsesc 

va da un concert cu sucursul unui grup 
de elevi din seminariul „Andreian" la 29 
Iunie 1902 st. v. (dina de Sân-Petru) în 
pavilonul cel nou al „Gasinei române" din 

Sebeșul-săsesc. începutul la 8 dre săra. 
Prețul de întrare: de persdnă 1 coronă, 
de familie 2 corone. Suprasolviri se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica. O 
parte a venitului curat e destinat pentru 
Reuniunea meseriașilor români „Adreiana". 
După concert urmeză dans.

— Petrecere de vară se va arangiaîn 
comuna Vașaș-Sântiona în favorul bisericei 
gr. cat. de acolo la 13 Iulie st. n. a. 
c. Prețul întrărei de personă 2fcor<5ne, în 
familie: 1 cor. 60 fii. începutul la 5 ore 
p. m. Suprasolvirile se primesc cu mulță
mită și se vor cuita în diare. Comitetul 
va fi cu mulțămită, decă cei invitați, vor 
chema pe prietinii și cunoscuții lor. NB. 
Prea stimatele familii sunt avisate la pro- 
visiunea proprie. De cuartire și beuturi 
corespundâtdre se va îngriji comitetulULTIME SGIRI.

Bucuresci, 1 Iulie. Eii după 
amiaeji la orele ‘M/2 trenul personal 
ce venia dela Galați, a deraliat în
tre Braz și Ploești. Tote vagonele 
de persone s’au răsturnat. Trei ner- 
săne aii murit, 9 au primit răniri 
grave, alții numeroși răniri ușdre. 
Causa deralierii a fost subminarea 
liniei prin ploi torențiale.

Londra 30 Iunie. Medicii cred 
firm, că le va succede a scăpa vieța 
regelui. Starea suveranului merge 
din ce în ce spre bine. P£nă acum 
nu s’a ivit nici un simptom nefavo
rabil.

Constantinopol, 30 Iunie. Pbrta 
este informată, că în August va is- 
bucni o revoluție în mai multe 
puncte ale Europei. Pdrta a ordo
nat valiului din Monastir să facă 
tot posibilul, ca se descopere loca
litatea unde au fost ascunse armele 
introduse n Grecia. Se prevăd ares
tări noue în Macedonia.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 30 Iunie 1902.

H. Pomul-verde: Kramer, Helvetia; 
Clonțea, preot; Beclean; Balaban, preot, Balaban, 
comerciant, Brăila.

H.Europa: Prodonovits, Budapesta ; Fodor, 
Pojun; Nagy, Aeram; Retszar, Clușiîi; Szava, C‘ 
Sereda: Melat, Oobalin; Vartares, Gy.-Szârhegv; 
Putzker, Stoll, Sohaltzky, Thanhoffer, Ldwi, Hoy- 
nigg, Weil, Barber, Behron, Viena.

H. Bucuresci: Telegdi, Pesta; Kripka, 
Arad ; Mayer, Eperjes ; Molnar, C Szereda ; Costin, 
căpitan de cavalerie, Vlădoianu, colonel, Bucuresci; 
Reinecke, f. de bancă Bucuresci.

H. Grand: Hay, Sibiiu ; Dr. Kopkâr, Si
naia, Langer, Ploiești, Kovâcs, Pesta; Lâszlo, 
S.-Odorheib.

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

DOCTORUL
ALEXANDRU de VÂIDĂ-VOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese. „Blauer Schlllssel".

Stabiliment de hydrotherapie

Wailischhof
— stațiunea de tren Brunn — Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena —• 

arangiament modern, prețuri moderate.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fl. la sâptâmână, 
amâsurat locuinței).

Ou prospecte și informațiunl detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Shirza, 

medic consiliar medic dirigent în Wăllisch- 
Vieua XV Mariahilfer- hof p u. Maria-Enzars- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Ueia „Tipografia A. Itoreșiaira“ 
din

;șs pot procura ur'mâtârele cărți:
, (La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuifei, cărticioă de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
^ufletâscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari colorați 70 bani. 
(4*  10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(4- 10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani (4~ b- porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude întru ondrea Preacuratei Fecidre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (4~ 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc!’ scrise de loan 
Papin Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuvântări biscricesd de loan Pa
piu: tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tdte sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (pl. 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
Sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em. 
Elejtarescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românesci din numSrosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul oor. 3 (4~ 20 b. por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
fiecharbe, de V. Christ*.  Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări funebrâli și iertațiuDi pentru 
diferite cause de morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesci pre serbătorile de 
preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuventări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mdrte, în
tocmite de loan Papiu, Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (4- 20 b. porto.)

Mama, sfântului Augustin da Emil 
Bouuaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E, Dăianu. Tipografia archidie- 
oesană din Blașiîl. Cartea are 31 cdle de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostenele 
lor unor laborioșl studențl în teologie dela uni
versitatea din Budapesta. Cuvântul „Salba“ 
ne reamiutesee societatea literară cu ace
lași nume a teologilor din seminarul d^sfi 
jnțat „S-ta Barbara11 din Viena. cărei so
cietăți îi mulțumim publica-ea Fabiolei și 
a unei părți din câtech'.-mul cel mare al 
lui Deharbe. Traducătorii ue ofer o lectură 
eilfficătore în stil îngrijit tiparul curat, 
hârt’a bună. Prețul unui esemplar legat 
elecant în pânză este 4 cordne (4- 30 b 
porto.) Un esemplar broșat 3 cordne (4~ 
30 b. porto).

Scriee i Istorice.
Memorii din 18’48—49 de Vas. 

Moldova'-, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Cblohel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Franczsc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două porirete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
âr altul din timpul mai reoont; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Pintea Vite&uV1, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de Ioan Pop-Rdegamd. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
uude a umb'at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la 6ste*.  
Aaesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, ounoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David, Almășianu11, schițe bio
grafice de lorm Popea. Broșura acâsta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.) i

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf l 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă- | 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porto).

„l&ranul român și singur din 
ArdeaP, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (4~ b. porto).

Viața și operile lui Andrelu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiîl. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașiîl.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu* , apelul dat căt.ră ministerul de in
terne D. P-rcz-1 prin d 1 Dr. Amos Frânezi 
in oausa fondului pentru monumentul lui 
lancu. Prețul este 1 corână. In România 
2 lei plus 5 baul porto.

„Refleociuni fugitive'1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Râthi Lâszld întitulat „Az 
olâh nyelv es neinzet megalakulasa”, scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-|- 56 p.)

Mănăstirea Putna în Bucovna de 
Iraclie Porumbescu. Prețul 20 b. (4~ 3 b. 
porto.)

„Clipe de repaus*  de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pote ooupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto estra. Cre
dem a fi. de prisos a mai recomanda în 
special acâst'ă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagiîl frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, pănă nu ai cetit’o tdtă 
Se pot'e procura Li Tipografa A. Mmeșianu 
pe lângă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

„Carnetul Roșuu, o interesantă no
velă nihilistă, tradusă din germană de Moșul' 
0 broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „Moșul*  e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
cjiarului nostru. Pprețul cu posta 60 bani.

A apărut „Cartea, sOcrelor*  de Ma
rion, o broșură h-zlift de 128 pagini, cu- 
p'indend peste 50 de poesii la adresa sa
crelor. Broșura ofere lectură forte plăcută, 
mai ales pentru gineri. „Cartea s6cre'or“ 
se pâte procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianuu în Brașov cu prețul de 1 cor. 
plns 5 bani porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4('/0......................120.70
Renta de corone ung. 4% • • • 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 119 — 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 206.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.— 
Renta de argint austr....................... 101,65
Renta de hârtie austr........................... 101.50
Renta de aur austr................................ 120.65
LosurI din 1860.................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 84
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 701.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 175.25
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.25
London vista............................ 240.75
Paris vista................................ 95.42
Rente austr. 4°/0 de cordne 1. . 99.95
Note italiene................................ 94.—

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Iunie n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. „ 18.80 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 n P.07
Galbeni „ 11.20 7 10.30
Ruble RusescI „ 2.54 7 —.—
Mărci germane „ 117.25 7

Lire turcescl 21.40 7 21.50
Scris, fonc.Albina 5°/( 101.- n 102.—

Nr. 559—1902.

Escriere de licitațiune cu oferte.
Lunî în 14 Iulie 1902, 10 ore a m.

se tine in localul oficiului economic 9
orășănesc licitațiune cu oferte în scria 
pentru a sfi închiria pe timpul dela 
29 Septembre 1902 până la 29 Sep-

tembre 1908 casa orășenescă din str. lului 
Castelului M. 2 (închisOrea — Zucht- 
hansu — de mai nainte).

Din acest edificii! nu să închi
riază partea situată lângă cjidu] ora-_ 
șului dinspre promenada Castelului 
nici locul de curte și grădina dina
intea acestuia, — se închiriază așa 
dâră numai partea din frunte a edi
ficiului cu fața spre strada Oaste-

i dinpreună cu edificiile aflătore 
înprejurul curții dinainte.

Conditiunile de ofert si contract 
mai detaiate se află la oficiul eco
nomic orășănesc și până la dina de 
pertractare a ofertelor, se pot lua 
în vedere de orl-cine în timpul de 
oficiu dela 8—12 6re a. m.

Brașov, 27 Iunie 1902. 
584,1—2 Oficiul economic orășănesc.

Pentru morburi de stomac!

I
I
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Celor ce prin recâ'ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințeh, prea 
reci, seu viață neregulată și’au tra< un morb de stomac și anume:

Catar de stomac, cârcei, dnreri, mistuire rea, 
se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani eu efect bun 

Vinul ie ’burueni (Krâuterwein) a Iui Huberih Ullrich 
S’l- Vinul <5e buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- 

' (Icătore cu vin bun, întăresce stomacul și organismul de mistuire al 
ic omului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, și ajută Ia forma» 

rea de sânge sănătos.
Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de' stomac deja la început. 

De aceea se se folosâ*că  de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, răpăială, 
preță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de viu 
de buruieni.

îns f și urmările ca: neastimpăr, colică, bătaie de inimă, insom-
VURS tipa UM n!â, congestiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură în- 

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

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilitatea. JXe" 
orl din mistuire rea și din disposiție Lolnăvicidsă a ficatului. Persâne cari pă
timesc de linsa de apetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul W*  Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, Vinul de buru-
ieul excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. — Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vin de buruieni se capelă. în sticle â 3 cor. și 4 cor. în far
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚiDțarI, Helchiu, Bod, Feldiora, llye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zăgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, bi.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kdhalom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szisztyukos, Bethlen, Sârkâoy, 
Almăsmezo, Zernest, Tdrcsvâr, Vajdarecse, V jla, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasărliely, 
Erzsdbetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările străine. — 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.

—------- @e se f'ei'escă, de smetatie. —
Cereți snume Vin de buruieni a. hi 5^- Hubert Ullrich.

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450’0, spirt de 
vin 1000, Glicerin 100’0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fîncen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10’0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

eri-m-nrrrr.nrinrrrr •

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

Pe Heâ Hal . . S 
Pe șese Hal.. 12 
Pe aa aa .... 24

Pentru România și străinătate:
z

.< v '' '
-Â Jkx -

Abonamente Ia numerele cu data de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria: 
a a . . . . 4 6< 
șese Hai . 2
Hei Hai. . 1 .

>>

»»

Pentru România și străinătate;
iP© aa .....
Pe fes® Haa . .
Pe Heâ Hal . .

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

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

AdmSmBstrațiuKea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


