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Declinul si desastnil.*
Ultimul period al campaniei memorandiste.

IV.

Despre procesul pentru memo
rand însu-și nu este locul să vorbim 
aici. Totuși pentru mai buna clari
ficare a cestiunei celei mari, de 
care ne ocupăm în acestă seriă de 
articol!, trebue se constatăm, că 
principiul solidarității naționale a 
eșit învingător din acest proces și 
că, decă acesta nu s’a putut întâm
pla fără a i-se opune și obstacule, 
de vină sunt tot machinatiunile ma
tadorilor grupului seu, mai bine 4is, 
ai însofirei „tribuniste", machinați- 
uni, cari nu s’au oprit a-și esercita 
efectele stricăciose nici chiar în fața 
Curții cu jurați.

Nu putem a nu releva și faptul, 
că în decursul interogatoriului celor 
acusați, a eșit la lumină, că în ade
văr numai atitudinei vice-președin- 
telui al doilea al comitetului, Eugen 
Brote, care conducea la Sibiiu biroul 
acestuia, este a se atribui, că proce
sul pentru „publicarea și răspândi
rea" memorandului, ce i-se intentase 
la început numai lui singur, a fost 
estins asupra întregului comitet. în
tocmai numai atitudinei acestui al 
doilea vice-președinte este a se atri
bui, că comitetul, fiind espus astfel 
marelui pericol ca se fie de fapt 
desființat în cașul când membrilor 
săi li-s’ar răpi libertatea personală 
printr’o sentință condamnătore, a 
fost desmentat de a lua orl-ce mă
sură seriosă în interesul partidului 
și a organisațiunei sale, îngrijindu-se 
de a fi înlocuit în acel cas în totă 
regula la conducere.

Când a sosit apoi pericolul, a- 
flând tote nepregătite, „ghinerarul" 
campaniei a aflat de prisos ași în
trerupe petrecerea din streinătate 
pentru a merge la Clușiu și a se 
apăra alături cu colegii săi din co
mitet în contra acusațiunilor minis- 
teriului public. Ba, după ce a văcjut, 

că, deși i-a succes a băga în foc în
treg comitetul, totuși n’a reușit a 
face pe adversari să recedă dela ur
mărirea sa și a comembrilor săi, 
născocise dimpreună cu ortacii săi 
din „esiliu" un plan, care, de ar fi 
succes, ar fi avut efectul se facă să 
dispară marele contrast, ce esista 
între purtarea sa și „solidaritatea 
pănă la morte a întregului comitet", 
pe care el a fost accentuat’o cu atâta 
tăriă înaintea judelui instructor. Pla
nul acesta, ce țintea a îndemna pe 
membrii comitetulni rămași la pos
tul lor să ia lumea în cap și se trecă 
și ei peste graniță, s’a sfărîmat, cum 
seim, de convingerea și de senti
mentele mai bune ale celor, față cu 
cari a fost urzit.

Tote acestea însă au fost numai 
ni see episode, cari n’au putut în- 
piedeca avântul firesc și puterenic 
al însuflețirei pentru causa, cea 
dreptă a poporului, ce se manifesta 
pretutindeni între Românii dintre 
Tisa și Carpați în acele cțile de grea 
încercare pentru partidul nostru na
țional.

Atunci, când totă lumea româ- 
nescă și toți amicii causei române 
dinăuntru și dinafară se aflau sub 
impresiunea celor petrecute la Clușiii, 
s’a ivit de sine întrebarea: ce se 
urmeze acum, ce să se întreprindă 
în interesul partidului și a causei?

Era serios momentul și se cerea 
mai mult ca ori și când o firmă 
hotărîre.

Spiritele erau pregătite pentru a 
pute înțelege, că trebuia să se aducă 
mari jertfe din partea tuturor și 
trebuia să se dovedăscă o nobilă 
abnegare mai ales din partea celor 
chiemațl a couduce poporul, ca ăstea 
luptătorilor pentru drept și dreptate 
să nu se clatine, veejend că acum 
și cei ce au stat în fruntea ei sunt 
loviți de glonțele inimice.

In mijlocul acestor îngrijiri de 
viitor, imediat după pronunțarea 
sentinței dela Clușiii, președintele 

comitetului a apelat la sfatul tutu
ror bărbaților luminați, de care era 
încunjurat în acele grele momente 
și resultatul părerilor tuturor a fost 
ca fără amânare, pănă când încă 
nu va sosi sentința forului superior 
judecătoresc, care se prevedea, că nu 
avea se fiă mai favorabilă, președin
tele să convăce o mare consfătuire 
confidențială de bărbați de frunte ai 
partidului, fără a face cea mai mică 
deosebire între ei, și în acest sfat 
să ia de urgență măsurile necesare 
pentru o concentrațiune puternică a 
tuturor forțelor nostre disponibile, în 
scop de-a pute apăra cu succes or- 
ganisațiunea amenințată a partidului.

N’au trecut două săptămâni și 
președintele comitetului a și cnnvo- 
cat la Sibiiu conferența acesta, care 
avea o mare și sfântă misiune.

Ce a fost causa că nu și-a pu- 
tut’o împlini?

Pactul. Duminecă sera ministru-pre- 
ședinte Szell a plecat din Ratot la Viena, 
ducându-se direct în Schonbrunn. Alaltă- 
eri a fost primit în audiență la Majesta- 
tea Sa. „N. W. Tagblatt" dice, că în au
diența acesta s’a vorbit și despre pactul 
austro-ungar. In aceiași di a fost primit 
în audientă și ministru-președinte Koerber, 
er după amiadi s’a ținut un consiliu de 
coronă presidat de Majestatea Sa, la care 
au participat Goluchowski, Koerber și 
Szell. In acest consiliu s’a desbătut întreg 
complexul cestiunilor pendente. Din fap
tul, că la consiliu a participat și contele 
Goluchowski se conchide, că afară de 
pact și de tariful autonom, s’a atins și 
cestiunea abdicerei convențiunilor comer
ciale.

O altă scire din Viena spune, că 
monarchul a intervenit personal pentru 
înlăturarea greutăților și divergențelor, ce 
s’au ivit între cele doue guverne. După 
„N. Fr. Presse" se pare, că a isbutit 
aplanarea diferențelor personale. Se crede, 
că tratările asupra pactului se vor conti
nua în Iulie la Ischl.

Coloman Szell a plecat din Viena 

deja Luni spre Marți noptea. In dilele 
proxime se va ține un consiliu de miniș
tri în Budapesta.

Stabilirea cvotei. Foia oficială un
gară a publicat rescriptul prea înalt prin 
care se stabilesce cvota celor doue state 
dualiste la cheltuielile comune pănă în 
Iunie 1903. Cvota pentru Ungaria e de 
333/41j%, cvota pentru Austria este de 
664%9%.

Convenția militară între Rusia 
și Bulgaria. In cercurile din Viena face 
mare sensație o telegramă din Sofia, adusă 
de d: irul parisian „Le Temps“, vorbind 
de clausele convenției militare încheiate 
între Rusia și Bulgaria, cu ocasia presen- 
ței la Petersburg a principelui Ferdinand 
In primul loc se remarcă faptul, că Rusia 
se angajază să furniseze și se sprijine cu 
forța armată espansiunea Bulgariei. Cla
usa acesta e cu drept cuvânt considerată 
ca o confirmare a svonurilor de procla
marea independenței principatului bulgar. 
In al doilea loc, Rusia pote dispune, când 
interesele ei în Orient vor cere, de forța 
armată a Bulgariei. Acesta din urmă se 
mai angajază să-i lase deschise porturile 
Burgas și Varna.

Independența Bulgariei. Pressa 
din streinătate se ocupă viu de cestiunea 
independentei principatului bulgar și de 
consecințele politice ale acestei eventuale 
modificări în status quo din Balcani. Tur
cia s’a alarmat de soirile acestea și s’a 
adresat puterilor. Printr’o notă circulară 
remisă cabinetelor europene prin interme
diul representantilor săi diplomatici, Porta 
semnaleză svonurile de proclamare a in
dependenței Bulgariei și protestând cere 
respectarea stipulațiuuilor tractatului din 
Berlin. Guvernul turc a primit asigurarea, 
că pănă acum puterile n’au primit nici o 
comunicare în sensul scirei, care a alar
mat pe cei din Constantinopol.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

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

II.
„Sărman popor român, 

se vede că n’ai noroc 
Nu mă lasă Dumnedeu să 
sfirșesc, ce am început11.

Intre anii 1886 și 1889 în fie-care 
vară, venind dela Pesta, mă opriam în 
Oradea și eram dspele episcopului câte 
o septămână-două.

Avea doi nepoți de frate, pe Mihail 
și pe Ioan. Mihail mi-a fost doi ani de 
dile coleg de școlă în clasa a VII și VIII 
în Beiuș. Ioan era cu două clase mai 
jos și a murit la 1890, ca student în 
teologie.

Ținea la ei, ca la ochii din cap, și 
căuta să le dea o educație alesă și ins
trucție temeinică. Mult stăruia cu deose
bire, ca să învețe limbi și mai mulți ani de- 
arendul angajase lângă dînșii un student 
universitar german, care petrecea vara 
în Oradea, Beiuș, Slatina, ori mergea în 

călătorii cu.' cei doi frați, ca se se de
prindă bine cu limba germană.

Eram intr’o di în odaia din etaj a 
lui Mihail. Era de față și loan. De-odată 
văd, că întră episcopul, care venind din 
apartamentele sale, trebuia se trecă pe 
lângă acea odae. Avea în mână o broșură 
legată în piele roșie :

— Etă, cetiți și voi, dise episcopul.
Era o broșură manuscris, conținând 

descrierea călătoriei în Italia, Roma și alte 
orașe, apoi diferite orașe din Franța până 
la Paris, ce o făcuseră în acel an metro- 
politul Vancea împreună cu toți episcopii 
sufragani (mi-se pare la 1887). Descrierea 
era făcută de D-r Augustin Bunea, care 
îi însoțise pe Arhierei în călătoria lor.

— Vedeți, dise episcopul, Bunea scie 
multe limbi și le scie bine pe tote. In 
Italia vorbesce italienesce, ca un Italian, 
în Germania, ca un German, în jFranța ca 
un Frances. Și se nu credeți, că părinții 
lui au avut mijloce, ca să-i țină instructori. 
Eu am trebuit se me lupt cu sărăcia în 
tinerețele mele și n’am avut răgaz se mă 
pot perfecționa în limbi, der voi aveți 

tote înlesnirile. Să profitați deci de oca- 
siune. —

In vara anului 1887 am stat vr’o două 
săptămâni la curtea din Oradea. Aveam 
o odae în parter, alăturea cu odaia actua- 
rului S. Ciceronescu, cu ferestra spre strada 
pe care consiliul comunal a numit-o „strada 
Pavel", drept recunoscință pentru cele 
20.000 corone, ce le-a dăruit spre scopul 
canalisării orașului.

Intr’o nopte mă trezesc brusc audind 
nisce pași alergători pe coridor și un 
plânset cu hohot. Era actuarul Ciceronescu 
care fugea, plângând, după doctor. Episco
pul era greu bolnav și credea, că i-a venit 
ciasul morții. Repede și-a trimis servitorul 
după canonicul Vela, care locuia în palatul 
episcopesc, să vină si să-i administreze 
sfintele Taine, și după nepotul său Mihail. 
Ciceronescu a alergat după un medic. Din 
norocire locuia chiar în vecinătate unul, 
care a venit la moment.

Dâcă îmi aduc bine aminte în sera 
aceea sosise dela „Stâna de vale“ și la 
cină a fost împreună cu tot personalul 
curții și era în bună disposiție.

Canonicul Vela și Mihail au întrat 

în odae, din care se auțliau gemete du- 
rerose. Eu n’am îndrăsnit să întru, ci am 
stat afară, lângă ușa puțin întredechisă și 
am audit cuvintele, ce le-a pronunțat cu 
multă mâhnire :

„Sărman popor român, să vede că 
n’ai noroc; Nu mă lasă Dumnezeu 
se sfirșesc, ce am început.

Episcopul începuse în acel an edifi
carea gimnasiului și a internatului din Beiuș, 
la cari se vede, că a făcut alusiune când 
a <jis, că nu-1 lasă Dumnedeu să săvîrșescă 
ce a început.

Se vede deci, că bolă de inimă și 
stomac, o avea deja de pe atunci și numai 
grație dietei rigurose se pdte mulțumi, că 
dela acel incident, care era să-i curme 
firul vieții, a mai trăit încă 15 ani, în care 
timp a făcut monumentale opere dăr, — 
spun cei ce au vorbit cu densul în tim
pul din urmă, tot n’a putut săvîrși, ceea- 
ce începuse. Și nici nu e de mirat acâsta, 
căci nevoile nostre fiind fără sfîrșit, reme
diile aduse pentru înlăturarea lor, ori cât 
de bogat ar fi cursele dinisvorul liberali- 
tății sale, tot nu puteau să satisfacă ce
rințele.
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Espectorări șoviniste.
Sub titlul „Cartea de aur“ d-1 

Bartha Miklos, cunoscutul cjiarist 
maghiar, scrie în „E-k“ un articol, 
din care reproducem câte-va pa- 
sage.

Volumul acesta, dice Bartha, vor- 
besce despre epoca antică a Românilor 
și despre ocuparea patriei de cătră Ma
ghiari. Se vorbesce însă și despre nemul 
Huniadescilor, despre Verboczy, despre 
epoca principilor ardeleni, despre Mihail 
Apatii, călăul mitropoliților români, și des
pre Horia, eroul „națiunei" române. Mai 
departe se vorbesce despre adunarea po
porală din Blașiu și conține discursul lui 
Bărnuțiu, evangelia adevărurilor româ
nesc!.

După cartea acesta, Ungurii n’au cu
cerit basinul Oarpaților, ci numai au în
cheiat pace cu Românii, pe cari i-au gă
sit aici și au legat frățietate. Gloria ar
melor în tote resboiele lor o mulțumiau 
Ungurii — armelor aliate române. Ei au 
găsit aici cultură națională română și ins
tituții juridice române. Românii i-au în- 
creștinat și un popă valah l’a botezat pe 
S. Ștefan, dându-i numele de Voicu. Pe 
aliații lor români, Ungurii barbari au în
ceput se-i asuprescă în secolul XV. Asu
prirea acesta crudă s’a potențat cu tripar
titul lui Verboczy.

Cu un cuvânt, Ungurii sunt pe pă
mântul acesta usurpători, o rassă ineptă 
pentru civilisație; brutală și crudelă; ne
cioplită și depravată; lașă și ignorantă. 
Poporul român nu și-a obținut drepturile 
prin dieta dela Pojun, ci prin gloria ar
melor. La 1848 Ungurii, în urma ațîțărilor 
lui Kossuth, îi omorîau, incendiau și je
fuiau pe Români și poporul român ast-fel 
maltratat și jefuit, în cele din urmă, nu
mai sub îndemnul conservării de sine, a 
luat eroica armă în mână.

Nu urmez cu excerptele, nici nu le 
refutez. Nici cel-ce le-a scris nu le crede, 
nici cel-ce le citesce.

Imigrarea Românilor din Balcani 
este dovedită în mod temeinic (?) Au ve
nit în grupuri, cu toiagul păstoresc în 
mână (!) Imigrarea s’a început în epoca 
arpadiană și ține pănă în diua de astădi. 
Imigrarea cea mai puternică a fost în 
epoca turcescă, fiind-că aici totu-și era 
mai mare siguranța juridică, decât în Bal
cani, și pășunile erau mai bune, decât pe 
stâncile Macedoniei și Albaniei.

Basmele încă nu sunt istorie. Des
pre instituții juridice române pe acest pă
mânt tocmai cu așa certitudine se pote 
vorbi, ca despre bălaurii cu șepte capete 
și despre cetăți de aur, ce stau pe piciore 
de gâscă. Cunoscem straturile archeolo- 
gice ale patriei nostre. Archivele publice 
și private sunt cercetate. Legile nostre le 
pot ceti, de pe vremea sf. Ștefan. Tot din 
acel timp esistă și comitatele nostre. 

Dreptul nostru public își are desvoltarea 
sa istorică. Rădăcinile organisației ndstre 
comunale se întind pănă în epoca arpa
diană. înaintea ndstră stau deschise lup
tele, progresul, sbuciumările, gloria, rătă
cirile și esperiențele unui mileniu. Nici 
într’un strat, fie acela cât de subțirel, nu 
vedem imprimate urmele vieții de drept 
seu ale culțurei române (??)

întreb, ce scop au amăgirile, min
ciunile și ura acesta? Seu pote ei cred, că 
Ungaria se pote împărți, cum au împărțit 
tâlharii haina lui Christos? Încă tot mai 
cred, că dinastia Habsburgilor se va mai 
întărce la politica nebună, pe care o 
urma odinioră cu încăpăținare scurt vă- 
dătore ?

Ore nu văd ei organisația internă a 
statului maghiar în instanțele judecăto
resc!, căile ferate, municipii, direcții finan
ciare, direcții silvice, poliții, școli, corpu
rile legiuitore, honveșlime, gendarmerie? 
Nu văd ibastidnele culțurei maghiare în 
literatură, pressă, academie, museu, în nu- 
merdsele hale ale artei, în societățile is
torice, geologice, antropologice, în acade
miile de bele arte?......... Nu observă, că
cu totă lupta politică între diferitele par
tide, din punctul de vedere al esjstenței 
patriei, a unității ei istorice, a maghia
rismului, a trecutului și viitorului ei, tote 
aceste organisme de stat, culturale și so
ciale sunt absolut de acord și se închină 
la același altar?

Orb este acela, care nu vede.
Oe vreu așa-der Românii cu ațîțările 

lor degenerate? Oe speră față cu puterea 
maghiară? Pe cine se radimă?

Pe pământul acesta nu esistă, decât 
o singură națiune, națiunea maghiară po- 
liticesce unită, al cărei membru este fiă-, 
care cetățen, fără deosebire de limbă 
Așa spune și legea. Așa spune și cons- 
ciența publică. Acesta este voința nestră
mutată a tuturor Ungurilor. Nu admitem 
formațiuni naționale separate nici cu un 
preț. Nici pe cale pacinică, nici cu mâna 
armată. Nici în dile bune, nici în dile rele. 
Nici în jurul tronului, nici sub spândură- 
tore. Pentru-că vrem să păstrăm și se 
desvoltăm Ungaria istorică (!)

Cu aceste cuvinte am pus pe hârtie 
voința firmă a opt milicîne Maghiari. Și 
am scris pentru concetățenii mei Români 
cugetători (!) muncitori, stringători de avere, 
îngrijitori de familii și iubitori de pace.

Drumul năzbutiilor și al patimilor, 
ce-1 urmeză literatura „Cărții de aur“, nu 
duce la bine. Puterei maghiare i-ar pute 
veni gustul, se-i arunce pe Români în si
tuația, de care se plâng agitatorii cu buze 
mincinose. Pentru-că este vechiu adevărul: 
„Ulciorul nu merge de multe-ori la fân
tână".

Secuiul Bartha se face, cum 
vedem, advocatul nechemat al „na
ției singur alcătuitore41 și în același 

timp acusatorul public al Români
lor față de cari portă la inimă o 
neîmpăcată ură. Am reprodus halu
cinațiile lui istorico-politice nu pen
tru-că le-am da vre-o atențiune deo
sebită, der pentru-că se laudă d-lui, 
că scrie în numele a „8 milione de

Catastrofa dela Brazi.
Luni la Grele 3 și 20 p. m. a dera

iat, între stațiile Brazi și Ploesci, trenul 
de persone, care plecase la 7 și 35 dim., 
din Galați, îndreptându-se spre Bucuresci. 
Etă — după diarele din România— cum 
s’a petrecut deraiarea:

Trenul 124 a plecat din Ploesci la 
Grele 3 și 12. Linia fiind în reparație, tre
nul trebuia să raergă încet. Cam pe la 5 
km. departe de Ploesci, o echipă de lu
crători, care lucra la restabilirea liniei, sco
sese petrișul dintre traverse.

Ajungând trenul în acea parte, ma
șina, prin mișcările ei de șerpuire, a de
plasat șinele. Cu tote acestea mașina fiind 
grea a trecut, vagonul de manipulație de 
asemenea împreună cu câte-va vagone de 
marfă. Când primul vagon de clasa IlI-a 
a ajuns la locul unde erau deplasate și
nele, linia s’a rupt eu desăvîrșire și vago
nul a deraiat. O ciocnire puternică s’a 
produs. Al doilea vagon de clasa I și Il-a 
a deraiat cu câte-și patru rotele. Apoi s’a 
răsturnat în valea formată de traseul 
liniei.

In acest vagon se afla d-1 locotenent 
Grigoratu cu soția și o copiliță de 2 ani 
și impiegatul Barzon.

Tote celelalte vagone, cari urmau, au 
deraiat cu câte două răte.

In momentul când trenul a deraiat, 
d-na Grigoratu era cu fetița în brațe la 
ferestră. Din causa puternicei sguduirl, pe 
când vagonul se răsturna, copila a scă
pat din manile mamei. D-na Grigoratu a 
voit să se repedă după ea, însă era prea 
târdiu: vagonul se culcase pe pământ 
apucând pe tînăra femee cu partea supe- 
rioră a corpului dedesubt, rupându-i șira 
spinărei și mutilând’o oribil. Vagonul a 
cădut și peste capul fetiței, care fusese 
aruncată mai departe, sdrobindu-1 cu de
săvîrșire. D-na Grigoratu era fiica vice
consulului austro-ungar din Focșani.

într’un alt compartiment din vago
nul răsturnat era Barzon. El a fost apucat 
cu picidrele sub vagon și în cădere a pri
mit și o rănă la piept.

Tote acestea s’au petrecut într’un mo
ment.

Tînărul locotenent Grigoratu a scă
pat ca prin minune, numai cu o ușdră 
rană la cap.

Nenorocitul, nebun de disperare, o 
lua la fugă peste câmp. Cu greu a putut 
fi reținut de doi ofițeri.

In celelalte vagone, unii pasageri 
fură răniți prin lovirea de pereții vagonu
lui, alții se aleseră numai cu o sdravănă 
sperietură.

Trecând primul moment de zăpă- 
celă, atenția tuturor se îndreptă cătră va
gonul răsturnat.

Ou mare greutate a putut fi scos de 
sub vagon impiegatul Barzon, care scotea 
țipete șfîșietore.

In timpul acesta sosise și trenul de 
ajutor din Ploesci, cu primul procuror Ste- 
fănescu, cu procuror Sfetescu și mai inulți 
omeni pentru a da ajutor.

Creerii copilului rămăsese lipiți pe 
vagonul, care îi sdrobise capul.

Cele două cadavre, precum și Bar
zon, forte grav rănit, au fost transportate 
la Ploesci. Barzon a fost dus la spitalul 
Boldescu, însă după o jumătate de oră a 
încetat din vieță în nisce suferințe te
ribile.

In total sunt 17 răniți, dintre cari 
cea mai mare parte nu s’au ales decât cu 
ușdre lesiuni.

In tren se afla o întregă companie 
din regimentul I cetate, detașată la Bucu
resci ; din ea făcea parte și locotenentul 
Grigoratu. Mai mulțl soldați au fost con- 
tusionați.

Trenul, care a deraiat era compus 
din 17 vagone, dintre care numai 6 au 
deraiat.

Trenul era condus de mecanicul Sig
mund Stoschy, care a fost imediat arestat.

SC1RILE D1.LE1.
— 19 Iunie.

D-1 Dr. Ales, de Mocsonyi a fost 
Luni vre-o câte-va ore dspele orașului 
Lugoș. A mers, ca să asiste la esamenul 
nepotului seu, Ionel Mocsonyi, cel mai 
mic fiu al mult regretatului Eugen de 
Mocsonyi. Micul Ionel a dat cu succes 
strălucit esamenul de privatist de pe a 
patra clasă primară la școlele nostre gr. 
or. din Lugoș. Esaminator a fost d-1 învăț. 
Const. Liuba, er esamenul a fost presidat 
de d-1 protopresbiter Dr. George Popovici, 
care a adresat după esamen tînerului stu
dent nisce cuvinte părintesc! pline de 
căldură și iubire. D-1 Dr. Ales, de Mo
csonyi a părăsit Lugoșul împreună cu ne
poțelul său la orele 4. Ne-a părut forte bine 
—scrie „Drap.“—vădend că ilustrul nostru 
fruntaș se reculege încetul cu încetul din 
gravul morb, de care a suferit iârna întregă. 
Ii dorim din inimă deplină restabilire, ca 
să-l vedem erăși cu mândrie în linia primă 
a luptătorilor noștri pentru dreptul popo
rului nostru mult cercat.

Esamen de gimnastică. Luni în 24 
Iunie (6 Iulie) la orele 6 p. m. se va ține 
esamenul de gimnastică dela șcdlele medii 
și comerciale superiore gr. or. române. 
Esamenul se va ține în curtea șcGlei de 
gimnastică. La cas de timp nefavorabil 
esamenul se va amâna pe Miercuri, even
tual Joi la aceeași oră.

Krivany — fiul. Au trecut doi ani 
de când tribunalul din Arad a osîndit pe 
faimosul Krivany Janos la 9 ani temniță 
Tocmai pe când Curia din Budapesta a 
respins cererea de nulitate a lui Krivany 
contra sentinței Tablei reg. din Oradea, 
care i-a fost redus pedepsa la 8 ani, vine 
din Cincî-biserici (Pecs) scirea, că fiul său 
Krivany Laszlo a fost deținut și închis in

In anul 1879/80 la anuarul gimna- 
siului minoriților din Baia-mare se dăduse 
un suplement cu numele tuturor elevilor, 
cari au frecuentat gimnasiul între 1825/6 
și 1849/50.

In acest suplement găsim numele 
lui Mihail Pavel între anii 1838/39 și 1843/4, 
în care an a absolvat clasa VI. In acestă 
clasă erau 25 elevi, între cari văd urmă- 
torele nume românesc!: Anderco Vasile, 
Dragoș Paul (fost v.-căpitan al Chioarului), 
Florian Grigore (astădi mi-se pare paroch 
în Boiul-mare, Chioar), Cârtița Paul, Mer- 
laș loan, Pașca Ioan, Pop Clemente, Pop 
Vasile, Pop Marcu și Pop loan. Nu sciu, 
decă afară de părintele Florian, va mai fi 
trăind vr’unul.

Totă lumea scie, cum trăiau elevii 
români pe acele timpuri, învățând la șcd
lele din Baia-mare, căci traiul lor s’a per
petuat pănă în dilele nostre.

Ședeau câte 5—6 într’o odaie, lipită 
pe jos, și se culcau câte doi într’un pat. 
Plăteau câte 1 fi. 20 cr. pe lună, pentru 
câre „găzdoia" le gătia mâncare, din fa
solea și cartofii și ouele și unsorea adusă 
de acasă, le cocea pâne seu mălaiu la 

cei-ce erau mai de departe. (Lui Pavel 
de sigur îi aducea mamă-sa pânea de 
acasă, fiind Recea la distanță de 3/4 de 
oră de Baia-mare), le spăla rufele (cari de 
sigur nu trebuiau călcate cu ferul, ci nu
mai „durgălite" cu maiul, căci erau de 
pânză), le dădea și lemne de încăldit; 
luminare își cumpărau ei pe rând, câte o 
lumînare de său de 2 cr. Gând nu aveau 
creițari, învățau și la lumina focului și fă
ceau cum puteau.

Din miseria asta au eșit cei mai de 
semă bărbați ai noștri, cari au ocupat cu 
timpul demnități înalte bisericesc! și ci
vile și ajunși Ia stare, cei mai mulți și-au 
adus aminte de sărăcia din tinerețe și au 
făcut fundațiuni de stipendii, ca să înles- 
nescă altora traiul în timpul, cât vor 
umbla la șcGlă.

îmi aduc aminte de o discuție, 
ce am avut’o la 1894 într’o conferență 
a corpului profesoral dela liceul din 
Brăila. Elevul Panaitescu, fiul unei spă
lătorese, era mi-se pare în clasa III 
și învăța așa de bine, și își spunea 
lecția așa de respicat, încât odată a tre
buit se,-mi acoper ochii cu mâna, căci mă I 

podidiseră lacrămile, vădându-1 așa de 
harnic și așa de sărac, încât n’avea nici 
ce mânca și i-se vedea prin urechi. II 
ajutam eu și colegul Leonte Moldovanu 
la luarea lefii cu câte ceva. Mamă-sa 
adreseză într’o di corpului profesoral o 
petiție, în care cerea se i-se facă o mică 
bursă, seu să i-se dea un mic ajutor băia
tului, căci n’are cu ce-1 mai ține. In con
ferență unul dintre profesori susținea teo
ria, că cel sărac să nu învețe mai departe, 
căci va fi vecinie cerșitor, avisat la cari
tatea publică, ci să învețe acela, care are 
mijloce... Cu tote acestea am făcut, ce-am 
făcut ceilalți profesori, și Panaitescu a în
vățat mai departe, er după terminarea 
cursului secundar a întrat în institutul 
medico-militar, unde purtându-se tot bine, 
astădi va fi de sigur un distins medic la 
vre-un regiment.

Aderenți ai teoriei de mai sus am 
găsit mai mulți în țera românescă. Tot 
dmeni, „născuți ca bursieri, trăind ca 
funcționari și cari vor muri pensionari", 
necunoscând în tinerețe ce este lipsa.

Der întreb, decă episcopul Pavel, con
form principiului de mai sus, s’ar fi lăsat 

de carte, ore bogătașii crescuți în belșug 
și-ar fi adus aminte de cei săraci, ca să 
facă fundațiuni de milione pentru dânșii ?

Nu m’am putut opri a nu face aci 
acest parantes, pentru-că cuvintele cole
gului meu, nici după 8 ani nu mi-au eșit 
din urechi:

„Cel sărac s3 se lase de carte."

Și Pavel a fost forte sărac, a suferit 
și fdme, umblând la școlă, când era deja 
mare, după-ce absolvase 'gimnasiul din 
Baia-mare. O spunea singur acesta și o 
voiu spune-o și eu, pentru-ca.să servescă 
de consolare celor cari s’ar afla în ase
menea împrejurări și de încuragiare celor, 
cari se tem, că vor sucomba în adver
sități.

Căci la 1844/5 s’a dus din Baia-mare 
la Sătmariu, se termine cele două cursuri, 
ce se cereau atunci, pentru a se pută în
scrie la universitate. Er dela Sătmariil s’a 
dus pe jos la Cașovia, unde a întâmpinat 
multe greutăți și multe lipsuri.

Despre acestea însă într’un alt foi
leton.

Delaletca. 



Nr. 135.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

temnița poliției de acolo pentru spargere 
și furt. Tînerul Krivany s’a furișat adecă 
la cassa poștei din comuna Iszep și spăr- 
gând’o a furat din trînsa o sumă mare 
de bani și mai multe bijuterii, apoi a fu
git. Oădând bănuiala asupra lui, el fu de
ținut îndată. Dus la poliție, el și-a mărtu
risit crima și în urma acesteia a fost pus 
în închisore preventivă.

Noi doctori In drept. La universi
tatea din Olușiu s’au mai promovat la 
gradul de doctori în drept, în diua de 26 
Iunie, pe lângă cei publicați deja, și dom
nii Aurel Nilvan din Șomcuta mare și Iu
lian Pop din părțile sătmărene.

0 donmișâră în cursul gimnasial. 
In România nu e lucru nou să vedi ba
calaureate, licențiate și doctorițe în dife
ritele discipline sciențifice. Atâtea sunt, 
de nu mai găsesce statul locuri, unde să 
le plaseze. La noi însă acest lucru e mai 
rar. Așa în Brașov, după cum ni-se co
munică, pănă acuma încă nu s’a pomenit 
ca o Româncă să facă esamene la gim- 
nasiu. Prima în acestă direcție este d-șora 
Elena Russu, fiica d-lui M. Russu, notar 
de tribunal în pensiune. D-șora Russu, 
după absolvarea școlelor civile de stat, 
Sâmbăta trecută a depus esamenul de di
ferență din limba latină și algebră (cl. 
IV) la gimnasiul superior r. cat. din lo
calitate. Pe anul viitor se va înscrie în 
clasa V.

Ciuma în Constantinopol. Din Con- 
stantinopol se telegrafeză, că 4 cașuri de 
ciumă s’au ivit în oraș. Panica e mare. 
S’au luat grabnice mesuri de apărare.

Starea Regelui Angliei. Regina 
Alexandra stă mereu în camera soțului 
său bolnav, silindu-se a depărta din jurul 
lui orî-ce sgomot. Nu se arată Regelui 
nici o corespondență. Densul nu se ocupă 
cu nici o cestiune privitore la afaceri de 
stat. Vede une-ori pe copiii săi însă nu
mai scurt timp. Dă dovadă admirabilă de 
curagiu și răbdare. Rana, care e forte 
adâncă, trebue să fie pansată de două 
cri pe di. Pansarea pricinuesce regelui 
mari dureri. Dela facerea operației încoce 
doctorii Barlow, Laking, și Treves plecă 
forte rar dela palat și numai pentru scurt 
timp.

Agitația în Albania. Se telegrafeză 
-din Constantinopol, că noue încăerări sân
gerase au avut loc între bande albanese 

■și trupe. Sunt câți-va răniți din partea 
trupelor. S’au făcut mai multe arestări 
printre rebeli.

La inatinenl musical arangiat de 
^Reuniunea română de gimnastică și de 
cântări în favorul tînărului violinist Au
rel Nemeș de Alămor au întrat suprasol- 
viri dela d-nii: Petru Nemeș 10 cor., Dr. 
3. Mețianu 4 cor., Ars. Vlaicu 3 cor., Dr. 
V. Saftu 2 cor., I. 'Lengeru 2 cor., N. 
P. P. 1 cor., Corn. Aisăr 2 cor., I. Lupan 
■2 cor. Brașov, 18 Iunie v. 1902 st. v. — 
G. Chelariu m. p. preș., A. Ciortea m. p. 
.secretar.

Iubi leul unui rabin. Cetim în or
ganul lui Veszi, că marele rabin din Co- 
marom și-a serbat dilele acestea jubileul 
-de 40 ani al „preoției". La „biserică“ s’a 
adunat multă lume alesă în frunte cu 
fișpanul. Toți preoții israeliți de dincolo 
de Dunăre erau de față. Fișpanul Sâr- 
“kozy i-a aninat de piept jubilantului 
.„crucea" cu cordnă oferită de Majestatea 
Să. La banchet „episcopul" (reformat?) 
Antal Gabor a rostit un toast, er Dr. lo- 
kay Moritz și-a trimis salutările sale „pa
triotice", într’o scrisdre, care se începe 
așa: „Reverendissime Domnule!"

Bombardarea unui oraș american. 
Din New-York se telegrafeză, că, după 
•comunicările din orașul Cap Haitian (in
sula Haiti), bastimentele guvernului, în 
lupta cu răsvrătiții au bombardat acel 
oraș, fără se fi înseiințat de mai îna
inte pe consulii puterilor streine. Totă 
(jiua a cădut o grindină de bombe pe 
strade. Consulii se îmbarcă acum pe un 
crucișător. încercarea trupelor guvernului 

<de a respinge pe insurgenți n’a isbutit.

Recensământul pe 1900. La cele pu
blicate deja despre orașele săsesc!, mai 
adăogăm încă datele despre Orăștie și 
Reghinul.

Orăștie. Hotarul: 7189 j. cu 6934 lo
cuitori (din cari 696 militari). După reli- 
giune, 2815 gr. or., 1040 ev., 1100 rom. 
catolici, 890 helvetici, 859 greco-catolicl, 
207 israeliți, 23 unitari. Case: 1253.

Reghin. Hotar: 4365 j. Locuitori 
6552 (din cari 8 militari). După religiune: 
2646 evang., 1262 rom. catolici, 1096 hel
vetici, 1016 greco-catolici, 449 israeliți, 
48 greco-orientali, 35 unitari. Case: 1032.

Constatări despre catastrofa din 
Martinique. Ministrul coloniilor francese 
a primit din Fort-de-France (Martinique) 
un raport în care se spune, că autorită
țile superidre de acolo au trimis o misi
une științifică pentru a face constatări 
asupra desastrului. Misiunea atribue dis
trugerea orașului Saint-Pierre isbucnirei 
unor mari cantități de gazuri la o tem
peratură forte înaltă, dela nord spre sud 
Distrugerea localităței Precheur a fost o 
urmare a fenomenului, pricinuită fiind de 
ploile și rîurile de lavă, cari aveau o pu
tere estra-ordinară. De-alungul costei nu 
s’a constatat nici o lăsare a pământului 
vrednică de însemnat. Activitatea vulca
nului se micșoreză mereu.

Comisiunea pentru statorirea dării 
cl. III îșî ține ședințele în casa Sfatului 
în fie-care di, începând dela 8 ore dimi- 
neța. Facem atenți pe concetățenii noștri 
a-se presenta tot-dduna la 71/, ore în casa 
sfatului. In 3, 4 și 5 Iulie: Ce-i ce dau 
vipt, intreprenorii de hrănire, cârciumarii, 
(tot de-odată și greislerii), proprietarii de 
cârciume, vîndetorii de beuturi, ospetării.

Inteligența română din Ciceu-Cris- 
t,ur cu concursul juniraei academice din 
jur, va arangia în 27 Iulie st. n. 1902, în 
comuna Ciceu-Oristur (Csicsd-Keresztur) 
sub scut sigur petrecere de vară. Prețul de 
intrare: pentru o personă 1 cor. 60 fii., în 
familie 1 cor. 40 fii. Venitul e destinat în 
favorul bis. și școlei din loc. începutul lai 
7 dre fp. m. Prea stimatele familii sunt 
avisate la provisiunea proprie, er beuturi 
bune și cuartire gratuite se va îngriji co
mitetul. Stațiunea căii ferate e în loc. 
Suprasolvirile se vor primi cu mulțămită 
și se vor cuita pe cale Ziaristică.

Rectificare. In numărul de ieri la 
știrea dată despre inundații de pe valea 
Someșului, s’a scris numele comunei „Om- 
lăsalja". Acestă comună pe românesce se 
chiamă Măluț.

Gimnasiul din Năseud.
Am primit la Redacție ^Raportul al 

39-lea despre gimnasiul fundațional din 
Năseud pentru anul școlastic 1901/1902 
publicat de direct, gimn. substitut loan 
Ghetie" în limbile română și maghiară.

Publicațiunea are în frunte, pe 44 
pag. importanta lucrare „Istoria școlelor 
năseudene“ de d-1 prof. Virgil Șotropa-, 
urmeză „Cugetări asupra factorilor evolu- 
țiunei istorice" de prof. I. Pecurariu, apoi 
Cronica anuală, Statul personal, Planul 
de învățământ, Colecțiuni și alte mijloce 
de învățământ, Fonduri, fundațiuni și de- 
posite etc.

In anul școlastic 1901/1902 au func
ționat la gimnasiu 16 profesori și 6 cate- 
cheți, 1 medic gimnasial, 2 servitori.

Gimnasiul are un museu pentru știin
țele naturale, museu pentru fisică și chi
mie, museu geografic, museu filologic, is
toric și de arte, colecțiune numismatică, 
o bibliotecă a profesorilor, o bibliotecă a 
școlarilor, colecțiune de desemn și cali
grafie, colecțiune de gimnastică, colecțiune 
musicală.

Fonduri, fundațiuni și deposite are 
7, de diferite categorii. Cel mai însemnat 
e fondul central școlastic din districtul 
Năsăudului, cu administrațiune de sine 
stătătdre. In 1901 s’a cheltuit din acest 
fond pentru diverse trebuințe suma de 
45-523 cor. 346.

Esamene: La esamenul de maturi
tate dela finea acestui an școl. au fost 
admiși 25 candidați. Esamenul scripturis- 
tic s’a ținut în 16—22 Maiu c. Esamenul 
verbal de maturitate s’a ținut în 1 și 2 
Iunie, sub presidiul d-lui Kuncz Elek ca 
representant ministerial. Esamenele anuale 
de clase s’au făcut în 12, 13, 14 și 15 
Main cu clasa VlII-a, și la 18—24 Iunie 
cu clasele I—VII. încheierea anului școlar 
s’a făcut în 28 Iunie.

Numerul școlarilor a fost de 293, 
privatiștl 7 a repausat 1, au repășit 4, 
esaminațî la finea anului 295. După con
fesiune : 205 gr. cat., gr. or. 77, rom. cat. 
6, evang. lut. 1, evang. calv. 3, israeliți 3. 
După limba maternă: Români 284, Ma
ghiari 8, Germani 3.

Școlarii din cl. VII și VIII au avut 
o societate sub conducerea profesorului 
Gregoriu Pletosu.

Dintre cei admiși la esamenul oral 
de maturitate au repășit doi, rămânând 
21 candidați, dintre cari au reușit cu emi
nență: Drăgan Nic. din Zagru, Lupăe 
Const, din Năseud, Man Zaharie din Boe- 
reni și Seni Valeriu din Monor. Cu bine: 
Birle Vasile din Prislop, Drăgan Vaier 
din Zâgra, Mureșanu Emil din Imbuz, 
Pocol Valeriu din Buzaș. Maturi: Griga 
Timoft. din Ragla, llieșiu Iulian din Ra- 
gla, Latiș Alexe din Lăpuș, Popa Miron 
din Lăpușnic, Rațiu Augustin, din Petri- 
dul de sus și .Cărpinișanu I. din Rehău. 
Șepte au fost relegați la corigență pe 
3 luni.

Societatea de lectură „Inocențiu Micu 
Claia “ a teologilor din Blașiu.

(Raport general despre starea și activitatea so
cietății pe anul 1901-2).

(Continuare.)

Doliul societății.
Ani de-arândul au trecut, fără ca 

societatea nostră se aibă ceva perdere în 
membrii săi, și fără ca o lacrimă se verse. 
In anul acesta cu durere trebue să spun, 
că societatea nostră a avut o întreită 
perdere.

Era primăvară, totul începea a-se 
bucura și a-se veseli sub binefăcătorele 
raze ale sdrelui, când ne sosesce știrea, că 
un tîner membru ordinar, Georgiu Ivan, 
teolog a. I. abia în primăvara vieții se 
stinse. Ou durere în inimă i-a făcut socie
tatea cel din urmă onor, când la înmor
mântarea acestui membru, care deși mu
rise departe la casa părintescă în Boziaș, 
totuși a participat a treia parte din 
membrii.

încă ne era vie durerea acesta, când 
o a doua lovitură ajunse societatea. In 
prima Iunie sosi soirea, că Exelența Sa 
Mihail Pavel, — membru fundator — nu 
mai este între cei vii. Sera președintele a 
conchemat o ședință extra-ordinară, în care 
cu sinceră emoțiune a adus la cunoștință 
perderea, ce a suferit societatea prin mdr- 
tea acestui vrednic și neîntrecut membru.

Abia se închise ședința, când o altă 
scire sosi tot atât de durerdsă, ca și cele
lalte, că Reverendissimul Basiliu Rațiu, 
membru fundator, adormise în Domnul. O 
altă ședință estraordinară s’a conchemat, 
luându-se act și despre perderea acestui 
valoros membru.

Dormiți, dormiți în pace!!

B) Partea specială.
I. Comitetul societății. Comitetul so

cietății ales în ședința constituantă din 
anul trecut, a fost completat în ședința 
primă administrativă alegându-se de notar 
al ședințelor d-1 Nic. Marcu. de scriitor 
al foiei „Furnica" d-1 loan Dredetan, er 
în comisia literară d-nii: Virgil Ilățegan, 
Vaier Verv, Gavriil Branea, Iuliu Tătar, 
Ioan Boldor, Octavian Popa, Stefan Pop, 
Petru Suciu.

Societatea a ținut în anul acesta 13 
ședințe, dintre cari ordinare 3, estraordi- 
nare 4, literare 5 și 1 constituantă. In șe
dințele ordinare și estra-ordinare s’au des- 
bătut afacerile de administrație ale socie
tății, er în cele literare s’au cetit opera
tele incurse, 22 la număr, dintre cari unul 
s’a retras, și 5 au fost respinse.

In ședința constituanta ținută la 10 
Maiu a. c. s’a ales comitetul societății pe 
anul școl. 1902/3 și anume: președinte 
Traian German teolog an. III, vicepreșe
dinte Ioan Boldor, teol. a. II, secretar 
Nic. Ticaciu teol. a. III., cassar Cornel 
Andrea teol. a. II, controlor Iosif Bogdan 

teol. a. I., bibliotecar Aurel Vodă teolog 
anul I.

Membrii societății.
a) Fundatori : 28 (dintre cari dece

dați 8), b) onorari: 18 (dintre cari dece
dați 2.) c) ordinari: toți alumnii Semina
rului gr. cat. din Blașiu. d) estra-ordinari: 4.

(Va urma)

ULTIME SC1R1.
Budapesta, 1 Iulie. In decursul 

consiliului de coronă, ce s’a ținut 
în Viena, s’a remarcat faptul, că 
Corona nu doresce nici decât o sgu- 
duire în raporturile dintre statele 
dualiste. Corona ține cu orl-ce preț, 
ca se se evite o crisă eventuală și 
e firm decisă a susține comuniunea 
vamală austro-ungară. Din causa 
acesta, cei doi miniștri-preșidenți să 
fi primit îndrumări a relua firul tra
tărilor întrerupt și a-se înțelege cu 
privire la pact. Acestei dorințe a 
Cordnei cedeză miniștri-președințî, 
când reîncep tratările asupra pac
tului în oficiile ministeriale. Ou im
presia acesta s’a depărtat Szell din 
Viena. Ac|i dimineță el a dat sâmă 
colegilor săi din guvern despre re- 
sultatul călătoriei sale. Consiliul de 
miniștri a fost de lungă durată, 
semn, că s’au luat hotărîrl de mare 
importanță, cari sunt tăinuite. La lo
curile competente se refusă ori ce 
lămurire asupra conferențelor minis
teriale.

Londra, 1 Iulie. Prisonierii buri 
de pe insula St. Elena au depus 
jurământul de fidelitate. Generalul 
Cronje, eroul dela Paardeberg, încă 
a depus jurământul în insula Ceylon 
și se va reîntârce și el în Africa.

Literatură.
A apărut „Almanachulu societăți- 

^Petru Maior11 Budapesta 1901 cu un eoni 
ținut bog.t și ilustrat. Format 8° ou 144 
oaginl. irețul 4 corone. Se află de venZare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 1 Iulie 1902.

H. Europa: Andorka, locot. de honvecjl 
T. Mureșului ; Weidmann, voiagior, Deva; Domâny 
Moskovik, voingiorlj Luszt, comerciant,Budapesta 
Dr. Rosze, advocat, D-r Bausnern, notar r. Făgăraș 
Schablik, Rosenthal, voiagiorl, Vjena; Ro bard, co 
merciant Galați; Tannenzapf, comerciant Piatra N

H. Bucur escl: Heiss, paroch, BucurescI 
Ruchuil, Budapesta.

„ALBINA” institut ie credit și fle economii
FiUialit Rrnșov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Iunie 1902.

Intrate:

Numerar ou 1 Iunie 1902 . cor. 25,826-56
Depuneri spre fructificare n 205,134-72
Cambii rescumpărate n 323,786-57
Conturi curente .... n 133,047-18
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 15,378-—
Monetă.............................. n 3,909-59
ComisiunI, cupone și efecte n 11,698-23
Bănci.................................. 57,411-46
Interese și provisiunl . . n 23,987-50
Diverse............................. 71 9,439-52

cor. 809,619-33
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 160,061-73
Cambii escomptate . . . n 356,394’87
Conto curent .................... 71 77,095-76
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... n 21,714-—
Monetă............................. 71 4,052-42
Comisiunl, cupdne și efecte 71 18,565-17
Interese și provisiunl . . 71 2,441-18
Snese și salare .... 71 2,748-31
Bă no» ................................... n 110,492-92
Diverse ■............................. 71 24,524-53
Xumârar cu 30 Iunie 1902 71 31,528-44

oor. 809,619-33

N. P, Petrescu m. p. C. Aisăr m. p.
dirigent. cassar

losif Oncioti m. p.
con^-abtl.

Proprietar: Dr. Aurel ATureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Beta „Tipografia â. Etașianu“ 
din ®Sraș®v, 

se pot procura nrmătârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

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

C8

16
08

08
08

b.

b. 
b.

b. 
b.

Opiniunea publică, conferenția ținută 
a Atheneul român de O. Dissescu la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului seu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgăneseă 
de Aron Boca Velchereanu 50 baui plus 
5 b. porto.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . .
Nr. 2. Pentru ce am rămas 

flăcău bătrân..................................
Nr. 3 La anul nou ....
Nr, 4. Oe nici prin minte nu 

mi-a trecut.......................................
Nr. 5. O pățanie....................

Tote la olaltă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, articoli și foișore de 

lonQ A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto) 
lnfluința francesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -f- 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Ai. A. Macedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a Iui 
Filaret și Antusei, o povestire fbrte frumbsă 
in versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b. 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alexsndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira sionului seu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chiverniseli, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Monologul! în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacqnerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Raiisbonne de NicoLe Țincu, 1 cer. 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. 5 b. porto.

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Ionel educațiunea unui bun copil. Carte 
pentru părinți și alți educătorl. „Principele 
morale și creș'iiieșcl“ de care trebue să se 
conducă părinții in educsțiunea copiilor 
lor. Copiii bme crescuți sunt cea mai scumpă 
visterie a părinților și cel mai bun prinos 
pe altarul neamuini de V. Gr. Borgwxnu 
profesor de filosofie și pedagogie. Prețul 
2 cor. plus 2-J b porto.

Poesîî de Vasile Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Famllieiu. Prețul 1 
oor. 20 b. plus 10 b. porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 1 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0.
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-91avone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr.......................
Renta de hârtie austr.......................
Renta de aur austr............................
LosurI din 1860..............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .. 
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 677.75 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente austr. 4% de corone .
Note italiene..................................

120.60
97.90

119.—
100.-
119.—

97.75
98.—

206.50
162.-
101.60
101.55
120.75
153.10

15.98
705.—

âPELE cele mai Ă TT.ȚP ce^e mai anumite 
’-LXdKsaS ale continentu ui

4<) de nomol

cea mai rațională a Europei,
la confluența BSorneâ și SSistritei, într’ro vale plăcută a Carpați- 
lor Bucovineni, îiwui,jurată de păduri conifere. în pitorescul triunghiă între 
Ardea1. România și Bucovina.

19.08
117.30
240,p
95.40
99.75
94 10

Cursul pieței Brașo
Din 2 Iunie n. 1902.

V.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 7) 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble RusescI n 2.54 n — .—
Mărci germane n 117.25 T —.—
Lire turcescl 21.40 Ti 21.50
Scris, fonc. Albina S0^ 101.- n 102.-

0 casă cm etaj
care coristă din doue locuințe frn- 
mose, parte parchetate fie care cu 
5 odăi, 2 bucătării, 2 cămării, odae de 
bae, pivriță mare, șopron, spălătorie 
grădină și o curte S|.ați6să, situată 
în o stradă principală din Scheiu, 
aprope de oraș, din causa mutări de 
aci, este de închiriat seu de vâncjare 
din mână liberă.

Iniormaț-ii Strada Caterinci Nr 
17 în etaj (556,4-4)

o o O O O O 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

„D0RNA“ (în BUCOVINA), 
gara „Valea Putnei'1 de-ocumdată, ultima stație a căiel ferate secundare, Hat- 

i — Câmpulung - Borna 2 6 re depărtare dela Dorna).
________  Se află birje la sosirea fie-cîirwi tren. ----- —-----

W* Durata sesonului dela 1 Iunie — 30 Septemvrie st. n.
In monumentalul stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne. 

Serviciul icimterapiei se află în manile unui personal bine școlit din clinica 
profes. W in t e r ni t z.
——z Cnore dietetice: de zer și de lapte. ——

Palatul de cură (Curhaus) „cuprinde un Restaurant cu salone elegante 
de mâncare, o Cafenea și salone de lectură, musică, biliard și 
diverse jocuri.

Afară de numerose locuințe și Oteluri private stau la disposiția publicului 
și doue Oteluri cu 70 camere și apartamente confortabile pentru prețuri mo. 
derate, cari aparțin stabilimeutului de cură.

Apaducte din isvore alpine. — Canalisație. — Lumină electrică.
Succese splendide; la bele (le inimă, după sistemul dela Nauheim, cu băi 

acido carbonice, și la arteriosclerosă cu băi de nomol.
Informați uni și prospecte gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

de cură cari reservă la comande camere în Otelurile de cură.
ew- La întrebări medicale respunde medicul stabilimentului de băi cons, 

imp. Dr. Arthur L o b e 1.
__ _____ Șese medncl sunt în foe. earl vorbesc romduesee. =====—

Apele alcaline din sursa
vin |i sirop, se apiică și la diverse afecțiuni cataraie și se pot comanda ia 
„Administrația c. r. a stafiilirnentuiui de cură.“
Sj*> în lunile Iunie și Septemvre prețuri reduse pentru băi și odăi, '’’ta

la i
na

7țj] 6-10(5511. Administrația c. r. a stabilimentului de cură,
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De curend sosit!
umplutură prospetă
se capelă în iote farmaciile din Brașoy 

cu prețurile cele mai eftine.
(555,5-7)
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Am oiiorea a aduce la cunoștința publicului, 
că începând

de Sâmbătă 28 l&mie st n. anul curent

Farmacia Wa „LA BISERICA
«Eăsa Ter^wi Emihniâ nr. 32

■ ' ■ se află m ======2^™
-Strada Vămei nr. 8 

don sms de OteiisB „Ba O o r 6 n ă.i4
Rog pe onorații mei mușterii a mâ onora și 

pe viitor cu stimata D-lor încredere.
Cu totă stima

FRANCISC KELLEMEN, 
farmacist.
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aș®v, Tergrul BmaiiaS Nir. 30

Ăâest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta ors-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI GOLORÎ.

CĂBȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ Șl DIDACTICEroi pWodicz.

BILETE DE~ VISITA
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME J&EC-ĂHTE.
BILETE DE LOSOBM ȘI DE BONTĂ.

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Âwmnîi
Comandele eventuale 

tipografici, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

I

8

8

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurL

ZSZZ~™.AĂ_Zh~“’7Zr27c”..

Compturî, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Con/ve/vta., in Iclă măz/i/mea,wi rarco,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PRE'PURI-CUReȘ și diverse
BILETE DE IOORBÎENTAK1.

se primesc în biuroul

OT

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei1 

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

tL

MT „ Gazeta Transilvaniei “ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Ni. I. Ciurcu și 

la Eremias Nepoții.
Tipografia A. Mureșiaau, Brașov.


