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KE DICȚIUNEA, 
Adjainistrațiiiiiea și Tipografia 
Brașov, piața mare »>'• 30. 
Scrisori nefraaicate nu se pri- 

mou.— Mannacripto nu se 
retrimit.

INSERATE
20 primase la Admlnlatr&țluna în 

Brașov t;i la următor ele 
BIROURI de ANUNȚURI : 

în Vlena Ia N. Dukes Nachf., 
Nux. Augonfeld & Emerie Loa
ner, Hoinricli Schalek. A. Op- 
pelik Na chi’. /Vnton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
bergor. Ekstein Bernat, Iuliu 
Leopold (VII Krzsebet-korut).

PREȚUL IMSERȚ1U NILOR: 
o a oria garmond pa o colonii 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — SEQLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

sgazetă“ iese în flftcare fii. 
Abonamente pentru Austro-Unearla,: 
PO un an 24 oor., pe ș6so lunî 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii do Duminecă 2 ft. pe an.

Pentru România sl străiuătaie: 
Pe nn an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe’troi luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franoî.
8o prenumerâ la tote ofi

ciale poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.

ĂSonamentul pentru Brașcv
Administra ftunea, Piața rrare. 

Târgul Inului Nr. 30, eratiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șâae 
luni 10 cor.| pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa : Po nr en 
24 oor., pe 6 luni 12 o., p/j trei 
luni 6 oorâne, — Un. exemplar 
10 bani. — Atftt abc namentole 
cât și inserțiunile sunt a ae 
plăti înainte.

1902.

Ultimul period al campaniei memorandiste.
VI.

A fost o adeverată calamitate 
pentru comitetul central al partidu
lui formularea acelui pasagiu al re- 
soluțiunei votate de conferenția nostră 
națională dela 1893, care se refere 
la presentarea memorandului și se 
începe cu cuvintele: „...Conferența 
iderrtificându-se intru ttfte cu comitet'»! 
siu central, declară de al său memo
randul depus în Iunie anul trecut 
în cancelaria Majestății Sale44 etc.

Acesta „identificare întru tote44 
n’avea și nu putea ave nici un în
țeles, decă cei-ce au formulat ast-fel 
proiectul de resoluțiune în comi- 
siunea pregătitore nu ar fi vrut 
printr’asta se pună comitetul la adă
post de ori ce răspundere pentru 
pașii săi în trecut, dându i așa c|i- 
cetid un fel de carta bianca și pentru 
viitor.

S’au aflat firesce în comisiunea. 
amintită și bărbați, cari an arătat 
inconvenientul unei astfel de decla- 
rafiunl de identificare, ce trecea 
peste tote marginele admisibile, der 
înzadar, căci au rămas în minoritate. 
Sub im presiunea atrocităților dela 
Turda, Șimieu etc. săvârșite în ajunul 
conferenței contra presidentului și 
a altor membri din comitet, nu se 
mai cumpănea mult cuvintele și erau 
mai puțini aceia, cari chibzuiau, că 
în declarările unei conferențe gene
rale trebuia neapărat să se țină 
sâmă. și de cțiua de mâne.

Decă membrii acelei comisiunl, 
care a adus înaintea conferenței pro
iectul de resoluțiune, s’ar fi gândit 
mai mult la urmări, ar fi încunjurat 
din capul locului de a face ca co
mitetul să devină prea încrecjut în 
sine și * *n  puterea sa. Credința, ba- 
sată pe acel vot de „identificare în
tru tote11, că a devenit așa cjicend in- 
falibil în acțiunile sale, a costat, 
cum văzurăm și cum vom mai vedâ, 

cială și locuia cu mine într’o odae. ’Altă
dată m’a găsit și pe mine. Frâu Brottră- 
ger, la care eram în gazdă, a rămas zăpă
cită, când a vădut că-i întră un episcop 
în casă.

** *
Generalul Trapșa era atunci coman

dantul brigădii de artilerie în Graz. Era 
bun prietin cu episcopul și când se în- 
telniau, nu se mai puteau despărți. Odată 
m’am plimbat două ore pe dinaintea ca
sei din Rechtbauerstrasse, unde locuia ge
neralul Trapșa, așteptând să iasă episco
pul dela general.

Generalul Trapșa era unul dintre cei 
mai apreciaț! specialiști în artileria aus
triacă. Avea cele mai bune prospecte de 
a ajunge cu timpul comandant de corp. 
L’a lovit însă în etatea cea mai frumăsă 
un atac de paralisie și trecând la pensie 
cu rangul de Feldmarschal-Lieutenant, nu 
peste mult s’a dus la cele vecinice. Eu 
l’am cunoscut mai târdiu, la 1893, și am 
stat cu dânsul de vorbă timp de mai 
multe ore. Generalul era un entusiast na
ționalist și nu void uita nici odată cuvin
tele, ce mi-le-a spus :

mult de tot pe comitet, făcendu-1 
tot-deodată incapabil de a apăra cu 
cuvenita abnegare interesele parti
dului, cari interese ori ce s’ar fi în
tâmplat, ori cât de mari și înfrico
șate ar fi fost prigonirile, trebuiau 
să mergă în toț-deuna, neapărat și 
întru tote înaintea intereselor comi
tetului și ale membrilor săi.

Pe basa resolnțiunei conferen
ței din 1893 comitetul a păcătuit 
forte mult, propagând însuși cultul 
pentru sine și pentru membrii săi. 
Se pbte c|ice, că cu forte puține es- 
cepțiuni nici n’a mai fost vorba din 
Iulie 1893 încolo de partid și de 
chiemarea lui. Acțiune și chiemare 
se confiscase esclusiv pentru comi
tet. El era tot-odată și partidul și 
glasul națiunei. Un rău acesta, care 
a adus multă scădere intereselor 
nostre generale naționale.

Am voit să relevăm cele de 
mai sus pentru a înțelege mai bine 
cum s’au putut petrece cu atâta 
ușurință unele lucruri, așa ducând 
sub egida și cu aprobarea tacită ori 
fățișă a comitetului, cari lucruri de
rogau cumplit nu numai principii
lor de luptă ale partidului nostru 
național, ci și intereselor sale capi
tale de esistență și de conservare.

Așa n’am putut și nu vom pută 
înțelege nicl-odată cum în procesul 
memorandului comitetul, într’o șe
dință a sa, a putut lua cu majoritate 
de voturi o decisiune, prin care se 
da voie unuia din membrii săi, care 
trecea de mai bun orator în limba 
maghiară, să se apere înaintea juriu
lui în aeâsta limbă. Considerațiunea, 
ce va fi avut’o comitetul la aeâsta 
hotărîre, că oratoria maghiară a ace
lui membru (adv I. Coroianu) va 
cade eventual în cumpănă în favorul 
acusaților, nu mai putea ave nici 
cea mai mică îndreptățire din mo
mentul, când trebuia să le fie clar, 
că printr’o astfel de procedere se 
prejudeca principiului fundamental al 
luptei naționale, principiului apărării 

dreptului nostru de limbă. Nu era 
permis nicidecum conducerei parti
dului a compromite în modul acesta 
din considerațiunl de oportunitate 
apărarea acelui drept cardinal.

Și ce am trebuit să aucjim ros- 
tindu-se în limba maghiară drept 
apărare de cătră acel membru al 
comitetului (Coroianu) înaintea ju
raților din Clușiu ?

Când a venit vorba la interoga
toriu de acele ședințe ale comitetu
lui, în cari se d’cea, că s’ar fi luat 
decisiunea pentru publicarea și răs- 
pîndirea memorandului, membrul nu
mit, la rândul său, declară, că el a 
compus memorandul (așa-der nu 
„amicul nostru14 Slavici!), el a fost 
raportorul în ședințele, în cari s’a 
revăfiut textul memorandului și el 
a fost acela, care a primit dela co
mitet mandatul să reviauâscă acest 
text dip punctul de vedere „că ore 
să cuprind în el pasage, cari ar 
involva crima de lesa majestate său 
trădare de patrie44??!

Nu seim dâcă la timpul său au 
fost date pnblicităței floricelele ora
torice maghiare ale acestui advocat 
al comitetului și membru al „to
vărășiei44 care, în absența vice-pre- 
ședintelui al doilea, mai făcea și pe 
„diplomatul44 lui. Trebue să le fiesăm 
însă pentru ca să le scie și ce-i ce 
n’au fost de față atunci și să înțelegă 
multe, ce altfel nu pot fi înțelese, 
cum adecă s’a putut că tăte avântu
rile cele bune și mărețe pentru apă
rarea solidarității și a principiilor 
mari naționale, ce și-le luase comi
tetul, au rămas fără efect și fără de 
nici un spor.

Câmpul pentru astfel de abateri 
dela drumul drept prescris de dato
ria națională, pentru astfel de apucă
turi șirete — cari mai pot trece acolo 
unde se tratâză numai de afaceri 
individuale, nici-odată însă unde e 
vorba de interesul public național 
— a fost deschis prin acea „identi

ficare44 fatală din resoluțiunea confe
renței dela 1893.

De câte ori li-se făcea vre o 
obiecțiune seriosă, răspunsul era îu 
tot-deuna provocarea la votul de 
încredere nelimitată a acelei confe
rențe naționale.

Erau momente, în cari se părea 
că comitetului nu-i mai trebue nici 
conferență, nici sprijinul partidului, 
căci el se credea însuși a fi totul — 
pentru națiune.

Subvenții române școlelor din 
străinătate. Foile unguresc! înregistrâză 
cu mare satisfacție scirea, că pe când gu
vernul român dă subvenții însemnate pen
tru școlele din Macedonia și Albania și 
pentru seminarul român din Lipsea, pe 
atunci în preliminarul budgetului român 
nu se află nici o urmă despre vr’un aju
tor, ce s’ar da scotelor române din Un
garia.

Regele Italiei la Petersburg. In 
vara acesta Regele Victor Emanuel va vi- 
sita curțile din Berlin și Petersburg. Tâte 
diarele din Roma relevâză marea impor
tanță a acestei călătorii. Regele va fi în
soțit de ministrul de esterne Prinetti. Că
lătoria aeâsta făcându-se după reînoirea 
triplei alianțe, demonstrâză, că tripla alianță 
are un caracter pacific și că atât dubla, 
cât și tripla alianță au de scop menține
rea păcei în Europa. Victor Emanuel va 
face visita la Berlin în luna August.

E semnificativ, că regele Italiei n’a 
luat în programul călătoriei sale și Viena.

Regele Victor Emanuel va sta trei 
dile Ia palatul Poterhoff, lângă Peters
burg, unde Țarul Nicolae va face o 
mare revistă militară în ondrea sa. Țarul 
va reîntdree visita la Roma. Din Peters
burg se telegrafâză, că vestea despre vi
sita Regelui în Rusia a fost primită cu 
entusiasm și se fac mari pregătiri.

Comitetul macedonean și Rusia. 
Comitetul bulgaro-macedonean a adresat 
Rusiei un memorand, în care espune situ-
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Episcopul Mihail Pavel.
(A in i ii t i r !.)

IV.
Sever Ganea era pe acel timp rigoro- 

sant în medicină ia universitatea din Graz. 
Era dintre cei mai sirguincioși student! 
și dintre cei mai buni amici. Din ochii 
lui să oglinda sinceritatea. Avea însă și 
el un cusur. Era sărac. Dela ministerul de 
răsboiil obținuse ce e drept o bursă de 500 
II. pe an, cu obligațiunea de a întră ca 
medic în armată, după ce va fi terminat. 
Unde să-i ajungă însă 500 de fiorini, când 
din aceștia trebuia se-și plătescă și chiria 
și întreținerea și hainele și cărțile și instru
mentele chirurgicale și taxele de rigordse! 
Din Nășăud avusese el mai înainte un 
mic '„stipendiu", dâr acesta îi fu retras, 
pe motiv de cumul, deși decanul facul
tății îi dăduse un certificat, în care spunea, 
că bursa dela ministerul de răsboid nu e 
bursă, ci un fel de anticipație, un împru
mut, pe care trebue să-l achiți servind ca 

medic în armată timp de 6 ani .N’a folosit 
nimic.

E ușor de înțeles, că luptându-se și 
cu grijile traiului și cu grijile rigorâselor, 
situația lui Ganea numai favorabilă nu se 
putea numi. Intr'o di îl văd fdrte mâhnit. 
Era cu pălăria în mâna dreptă, er cu 
stânga își netedia perul, ce începuse a 
se rări, cum îi era obiceiul când îl mistuia 
ceva. Fruntea îi era plină de sudori.

— Ce ai Ganea?
— Uite așa și așa. Ce did tu, ore 

decă ași apela la episcopul Pavel, nu rn’ar 
refusa ?

— Așa cred, că nu.
— Bine, der eu sunt grec-oriental.
— Și ce are a face ?
— Der sunt greco-oriental convertit, 

tata a trecut la neuniți în urma unor di
sensiuni. Mă tem să nu facă dificultăți epis
copul din pricina acesta.

— Eu cred, că nu-1 cunosc!, dâcă 
presupui așa ceva despre dânsul. Iau mij
locirea asupra mea.

Și în diua aceea i-am espus episco
pului situația lui Ganea. Băiat sîrguincios, 
llustrisime, și e p’aci să se înece ca țiganul 

la mal. N’are cu ce-și plăti taxele de ri
guros. Se geneză, să apeleze la Ilustritatea 
Vâstră, spunând, că tatăl său a trecut la 
confesiunea greco-orient.ală.

Episcopul a surîs amar și a dis :
— îi ajung ore de ocamdată 100 

de fiorini?
—- Așa cred, că da.
Sâra după cină Ganea primi de la 

episcop suma de 100 fi., âr rigurdsele, ce 
le mai avea, tote le-a făcut pe cheltuiala 
episcopului, ba într’o vacanță a fost și <5s- 
pele lui, nu sciu la Slatina, ori la Stâna 
de vale.

Luându-și doctoratul a întrat ca me
dic de regiment cu garnisona în Gorz, 
unde și-a sfîrșit vieța în mod tragic.

*♦ *
Atât era de bun și de condescen

dent, încât n’a considerat a fi sub dem
nitatea sa a veni să vadă, unde locuim. 
A fost în visită la Aurel C. Popovici, care 
locuia cu familia sa în Graz, a visitat pe 
Ganea, âr la mine a fost de două ori. Odată 
a găsit acasă numai pe loan Călin din 
Bucuresci, care studia la academia comer
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ația Macedoniei. El rdgă pe Rusia să in
tervină pentru îmbunătățirea stărei de lu
crări în Macedonia. Asemenea memorande 
se vor presenta dilele acestea și celor
lalte puteri.

Viitorul cel mai apropiat al 
României.

— Fine. —

„In educarea națiunei spre economie 
m'am identificat cu regele nostru, acest 
model de îndeplinire credinciăsă a dato
riei și de înțelepciune de bărbat de stat. 
Acest distins monarch de sigur n’ar fi ră- 
raas în fruntea poporului nostru, decă 
acest popor n’ar fi vrednic de respectul 
nelimitat al națiunilor civilisate. Noi sun
tem vrednici! Noi suntem cheia păcii în 
Balcani, statul conducător, care ține la 
ordine și morală, care îșî dă silința a pri
cepe politica marilor puteri și a și-o po
trivi pe a sa în cadrurile date.

In ultimii ani s’a produs în straturile 
culte ale altor state europene o mare 
mișcare antisemită. Acesta a ajuns în Un
garia, Germania și Austria așa departe, 
încât puneau omoruri rituale in socotela 
Israeli ții or. S’a întâmplat vr’un asemenea 
cas în România? De sigur nu. De ce? 
fiiind-că poporul român e tolerant, fiind
că aici fie-care p<5te să se salveze după 
fasonul său; fiind-că fie-care este lăsat 
să-și vadă de interese. Pretutindenea, unde 
Jidovii din România au avut de a suferi 
din causa mișcării poporale, când a fost 
bombardată sinagoga la 1866 și la alte 
escese, nu intoleranța a fost motivul, aceste 
escese au fost puse la cale de anumite 
partide, cari au profitat de escesele con
tra Evreilor pentru scopuri egoiste. Întâi 
au fost ațîțați Evreii, ca să mergă înainte, 
pe urmă au ațîțat o parte a populației 
contra lor. încercarea asta se face și 
astădi.**

Advocatul ungur Sz. din Oradea, a 
venit odată la curte să sechestreze nisce 
hârtii ale unui anteprenor, ce erau depuse 
ca cauțiune la episcopul Pavel. Călcând 
în piciore cea mai elementară bunăcu- 
viința, advocatul întră la episcop cu bas
tonul în mână și cu țigara aprinsă. Epis
copul, pe cât era de modest și nepreten
țios, care așa dicând nu ținea de loc la 
formalități, totuși vățlend acestă sfidare, 
i-a dis advocatului: „D-le, decă vine un 
preot la mine și să întâmplă să fiu cu ți
gara în gură, eu o pun la o parte, deși 
sunt în casă la mine și sunt șeful lui. 
D-ta întri într’o casă străină cu bastonul 
în mână și cu țigara aprinsă. Decă vrei 
să vorbesc! cu mine, binevoiesce a lăsa 
aceste obiecte afară și apoi să stăm de 
vorbă**.

Generalul Wolf era odată dspele 
episcopului la moșia din Slatina. într’o di 
vor să facă amândoi o visită la domnul 
Petru Mihalyi din Saraseu. Episcopul, care 
la moșie nu se sinchisea de formalități, 
nu șl-a luat crucea pectorală. Generalul 
însă, cu ochii săi de soldat, observă lipsa 
acesta la „uniformă** și atrăgându-i aten-

După-ce ministrul președinte a pro
testat contra învinuirei, că România n’ar 
observa tratatul dela Berlin, continuă:

„Regatul României aparține Români
lor. Nu poți să le iai în nume de rău, decă 
în cadrul țării lor, vor să se afirme. Acesta 
este un principiu general, din care urmeză, 
că streinul numai atunci pote fi conside
rat ca Român, decă cugetă și lucreză ro- 
mânesce. Jidovii noștri în general sunt 
omeni paclnicl. Nu se pote dice, că ar fi 
element neastîmperat, seu că ar nutri 
gânduri rele contra țării nostre. Eu însumi 
sunt pentru naturalisarea Jidovilor, însă în
tre modalitățile și condițiunile prescrise 
de constituția nostră. Decă însă Jidovii 
noștri sunt influințați din afară, ca să se 
considere pe sine înșiși ca națiune și ca 
să fie mai altfel, decât Românii, acesta 
este un drum greșit, căci nu se pote pre
tinde cu drept, ca să acordăm cetățenia 
unor Jidovi, cari aparțin statului ideal al 

„Alianței israelite“. De aceea Bernard 
Lazare a lucrat în potriva Israeliților de 
aici. Noi Românii — și acesta nu o pot 
accentua în de ajuns — noi Românii nu 
suntem antisemiți. Atât în partidul liberal, 
câtși în cel conservator sunt și Jidovi. Mulțî 
Jidovi cer naturalisarea. Cum să te arăți 
însă favorabil acestei naturalisări, când 
acesta o cer nisce persone, cari ne batjo- 
curesc și hulesc în foile lor?

„Jidovii din România se împart în trei 
clase. întâi sunt aceia, cari pretind, că lo
cuiau în țeră deja pe timpul Dacilor (?) 
Apoi sunt supuși ai statelor străine, cari 
ni-au fost predați după proclamarea inde
pendenței. Cei mai mulțî stăteau sub pro
tecție austro-ungară. A treia clasă o for- 
meză Jidovii, cari trec la noi din Rusia 
și Galiția, unde aparțineau clasei celei mai 
sărace a populației și au emigrat, fiind-că 
le veniau mai bine la socotelă condițiile 
de vieță în România, apoi clima, pdliția1 
și traiul eftin. Acesta clasă este, care al- 
cătuesce clasa proletarilor în țera nostră. 
Prin aceștia devine chestianostră evreescă 
înainte de tote o chestie socială. Acest 
proletariat cresce din ce în ce cu tdte le
gile nostre, și resolvirea acestei cestiuni 
este cu atât mai grea, cu cât se încercă 
mai mult se facă din ea o cestiune confe
sională. De aici urmeză, că noi nu putem 
trece conducerea politică a țării nostre în 
manile acestor <5meni, seu în mânile ace
lora, cari printr’înșii vreu să guverneze 
din afară. Noi vrem se fim stăpâni în casa 
nostră. Prin constituția năstră se garan- 
teză fie-cărui cetățen al statului român 
egala îndreptățire a confesiunei religiose. 
Jidovii să fie cetățeni, der să fie natura- 
lisați și în viitor individual. Admit, că 
prin dificultățile procedurei cu votarea, se 
întârdie obținerea cetățeniei. Camera se 
obosesce curând, decă sunt dece votări la 
ordinea dilei. Se întîmplă și abusuri, așa 
că cel propus de guvern nu obține bilele 
albe suficiente. Acestă procedură s’a In
trodus, fiind-că nu se putea acorda natu
ralisarea tuturor celor cu protecția streină. 
Der cei cu protecția nu au fost nici chiar 
în Austria cetățeni cu tote drepturile. Nu 
ne pote deci nimeni forța, să acordăm ce
lor cu protecție aceea ce nici în condiția 
lor anterioră nu posedau.

„Articolul 7 din constituție dice: 
„Nici un străin nu pote dobândi proprie
tate imobilă în țâră". Disposiția acesta 
din constituție este menită a scuti clasa 
țăranilor români. Nu putem lăsa pe țCranii 
noștri se ajungă heloți. Chiar și celebrii 
profesori de constituție germani, ca d. e. 
Buchenberger în „Politica sa agrară**  
(„ Agrarpolitik**),  cer îngrijire din partea 
statului pentru agricultură, după cum 
acordăm noi țăranilor noștri, și nimeni, 
nici eu, nici Carp, nici Take Ionescu nu 
este destul de tare, ca să potă isbândi 
eliminarea art. 7 din constituție. In des- 

voltarea statului nostru tindem la stabili
tate. Noi repudiăm ori-ce modificare de 
constituție. Și regele nostru, cel mai con
stituțional din toți Românii, vede în sta
bilitatea constituției o garanție pentru 
desvoltarea statului nostru. Legile funda
mentale nu sunt obiect de agitație. Decă 
însăși Anglia ține morțiș la perucile sale, 
de ce n’ara ține noi, a căror „Charta" are 
d’abia vechimea de 36 ani?

„Emigrarea Jidovilor din România 
este o consecință a recoltei slabe dela 
1899. Prin acesta s’a consolidat mișcarea 
sionistă. Nimeni nu avea atunci pane de 
mâncat, nici chiar țăranul, cu atât mai 
puțin proletarul, micul industriaș! Țăranul 
a fost ajutat. Agricultorul putu să gă- 
găsescă munca absolut necesară la stat 
seu proprietari în cultivarea pământului. 
In orașe a fost altfel. Aici stagna ori ce 
lucrare. Orășenii nici pănă în diua de as
tădi n’au biruit încă urmările relei recolte, 
pe când agricultorul s’a rehabilitat deja. 
Acestă calamitate generală a produs emi
grarea. Noi i-am lăsat pe Jidovi să emi
greze. Unde au fost însă opriți cu miile 
și trimiși înapoi? lin Viena și Budapesta. 
Statul nostru a trebuit să plătescă chel
tuielile reîntorcerei. Pe cei siliți să se 
întărea, i-am lăsat nesupărați. Este acesta 
procedură asiatică ?

„Pentru a veni în sprijinul industria
șilor suferindl, am creat legea meseriașilor 
Atunci s’a ridicat în străinătate o furtună, 
că acea lege este îndreptată contra Jido
vilor din România. Noi am declarat, că 
nu e adevărat. Jidovii, cari sunt cetățenii 
altor state, sunt ocrotiți prin numita lege 
er proprii noștri jidovi vor fi considerați 
ca Români și nu vor fi escluși din clasa 
meseriașilor. Să nu ni-se ia însă în nume 
de rău, decă ne organisăm clasa industri
ală după placul nostru și că în acestă 
avem în vedere ocrotirea muncei națio
nale. Der nu se dă credământ declarații
lor nostre hotărîte și loiale. Atunci înce- 
teză ori-ce discuție și noi putem dice 
atâta: Veți vede în curând, că declarați
ile nostre relative la legea meseriașilor, se 
vor dovedi tot așa de cinstite și adevă
rate, ca și acelea, pe cari le-am făcut și 
esecutat relativ la programul meu finan
ciar.

La mormântul —
lui Avram lancu.

(Corespondență part, a „Gaz. Trans.**;

N’a uitat încă poporul român teme
rara insultă adusă amintirii eroului nostru 
martir Avram lancu, — sufletul nostru încă 
nu s’a liniștit, căci prea mare a fost lovi
tura din partea celor ce nu cruță nici 
chiar mormintele. Și de doi ani încoce un 
șir lung de prigoniri s’a năpustit asupra 
tinerimei nostre universitare. Șicănări în 

drăptaî și ’n stânga, eliminări... propese 
peste procese.

Der tdte au fost suportate cu dem
nitate. Idealitatea lui lancu a triumfat! 
Vrednicii apărători: ca d-1 Francisc Hossu 
Longin, Dr. Stefan Jfop, Dr. Amos Frâncu 
și Dr. Oassiu Maniu au dovedit cu ar
gumentele sciinței și ale istoriei, că 
Avram lancu, este sufletul poporului 
român și cine îndrăsnescă a isbi în me
moria lui, acela comite fărădelegea cea 
mai mare și e vrednic de oprobriul în- 
tregei lumi civilisate...

S’au rușinat cei ce au pus la cale 
prigonirile. Au fost constrînși să cedeze! 
Și cununa tinerimei române fusese con
fiscată, depusă în magazinul cu corpora 
delicti între „instrumentele criminale**.  Doi 
ani de dile ascunsă în întunerecul tribu
nalului din Deva a stat acăsta cunună 
împodobită cu mândrul nostru tricolor. 
Pote pentrii inscripția, ce o purta: „Ti
nerimea română — lui Avram lancu;" 
Dormi în pace! Noi veghiăm." Der ’ în 
urma energicelor apărări, cununa a foșt 
estradată. In urma acesta d-1 Hossu Lon-. 
gin în fața mai multor domni și tineri 
români din Deva a predat cununa lui No
vacovici, însoțind acest act solemn cu cu
vinte dintre cele mai însuflețitore. La 
acestea a răspuns Novacovici, în numele 
colegilor săi prigoniți, — și a accentuat, 
că după ce cununa s’a estradat, datoria 
impune să fie dusă erăși la destinație.

Un șir frumos de trăsuri, în fruntea 
cărora mergea trăsura cu cununa,^în care 
trăsură se aflau d-nii Hossu Longin și 
Novacovici — a parcurs principala stradă 
a Devei. Străinii, cu deosebire Maghiarii, 
nu-șl puteau da seină, ce să însemne a- 
cesta manifestație. Unii erau uimiți. Alții 
mai șoviniști se îngroziau la aspectul 
mândrului nostru tricolor.

Trăsurile sburau. La un anumit loc 
s’au oprit. Aici cu toții ne-am descoperit 
capetele... și pătrunși de un sentiment de 
pietate profundă, am privit la nisce movile 
ce zac la polele dealului din stânga, de 
lângă podul cel mare, ce duce peste Mu
reș spre Valea Căianului. „în veci po
menirea lor “ și „Odihnesce-i Domne “ 
ni-au foșt cuvintele isvorîte din adâncul 
sufletului. — Este movila, unde aruncați 
au fost într’o gropă cei 46 țărani români 
de pe timpul lui Horia, pe cari i-au de
capitat fără nici o justiție „nemeșii**  ma
ghiari.

După acâsta tdte trăsurile s’au întors 
înapoi — afară de una, în care era d-1 
Hossu cu d-nii Novacovici și Dr. Iustin 
Pop și care se îndreptă spre Valea 
Căianului, ca să se ducă cununa la Țebea.

Timpul era favorabil... dăr pretutin
deni priveliștea tristă a miseriei țăranilor 
români din acest ținut ne însoția în dru
mul nostru. Și câte momente înălțătore 
va fi avut acest ținut, ni-o pote spune

„Domnule, eu sunt Român „plouat1*.  O scie 
și împăratul1*.

Și nimeni nu cunoscea mai bine 
psichologia poporului nostru, de cât el, 
care cutrierase ca oficer în statul major 
toți Carpații, făcând lucrări chartografice.

„Nu este adevărat, spunea Trapșa, 
ceea-ce dice pressa șovinistă maghiară, 
că numai agitatorii sunt de vină, că se 
vorbesce la Români despre drepturi na
ționale. Eu sciu, ce cugetă poporul, căci 
am umblat în creerii munților, pe unde 
numai ursul umblă și unde Românul nu 
vede, de cât de două ori pe an vr’un nă- 
drăgar**...

Și se bucura din tdtă inima, când îl 
visita câte un Român, fie mic fie mare, și 
cu greu te despărțiai de el, atât era de 
dulce la vorbă. E de prisos să spun, că 
bucuria lui era potențată, când l’a visitat 
un Archiereu, ca Pavel, ale cărui jertfe 
pentru cultura națională erau deja cunos
cute.

♦♦ *
Odată am mers cu tramvaiul la 

lacul „Hilmteich**  din apropierea orașu

lui. Eram cu episcopul și cu studenții 
români. In total vro dece. Când labilele, 
episcopul mă însărcineză pe mine, să plă
tesc pentru toți. Altă dată m’a trimis să-i 
comand bilete de visită. într’o di eră-șî 
să-i cumpăr o curea. Episcopul purta cu
rea, și aceea pe care o avusese de mai 
mulțî ani, pote de deci de ani, se stri’case.

Mă duc la Frisch și Riedl în Spor- 
gasse și cumpăr o curea, care după pă
rerea mea era cea mai bună, pe care o 
avea în prăvălie. Adevărat, că mare asor
timent nu prea avea, fiind-că Nemții mai 
toți portă pacheșce și rar vei găsi pe 
unul, care să porte curea. Episcopul n’a 
fost mulțumit cu aceea, pe care i-am 
adus’o, și m’a trimis înapoi, să-i spun pu- 
relarului, să-i facă una espres așa și așa. 
A făcut’o, și probabil pe aceea o va fi 
purtat pănă la morte.

Intr’aceea însă, deși pare cam para
doxal, am ajuns eu în situația de a pute 
dice, că mi-e dator episcopul. Cu tramva
iul, cu biletele, cu cureaua.

Era în sera dilei de ‘21 Februarie 
1890. In acea seră eram la cină în resta
urantul Tonethof. Eu îmi serbam în diua 

aceea aniversarea majorenității. Mihail și 
Zanco m’au felicitat. Episcopul întrebă: 
Der ce-i? — „O aniversare**,  răspunse Mi
hail. „Apoi să trăescl**,  dise episcopul'că- 
tră mine. — Mihail însă observă în glu
mă: „Unchiul ar trebui să-l felicite nu 
verbal, ci pe hârtie**.  — „Așa-i“ răspunse 
episcopul, „tot sunt în ajunul plecării și 
mai am să-i achit și un cont. Se-1 felicit 
deci pe hârtie**.  — Și cu acesta scose 
portofelul și mă cinsti cu o hârtie de 
100 fiorini.

** «
Ii plăcea episcopului Pavel să țină 

cumpăna dreptății, pe cât omenesce îi era 
posibil. Etă un cas, povestit, ca și cele ce 
mai urmeză, de amicul Mihail, astădi mare 
proprietar în Slatina și custode la renu
mita archivă a comitatului Maramureș:

Devenind vacantă o parochie, mai 
mulțî preoți au venit la densul să stăruie 
pentru a fi numiți. Unul relevă, ca cel 
mai puternic argument, faptul că e tată 
la 6 copii.

— Vedi răspunse episcopul, X. încă 
cere parochia asta și... are 8 copii !...
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ori-ce p.etră, orî-ce deal și ori-ce arbore 
secular. Prin vălișorele acestea au stră- 

- bătut apostolii libertății române. Aicî s’a 
proclamat lupta pe morte și pe vieță 
pentru drepturile omului.

In aceste gânduri adânciți am ajuns 
la Brad. — Era tocmai di de târg... Popor 
mult... tricolorul de pe cunună fâlfăia... și 
cei ce înțelegeau apesta, îșT descoperiau 
capul cu evlavie.

*
(Va urma) ( Gene.SOIRILE DILEL '

— 21 Iunie.

Mortea domnei Hasdeu. Diarele din 
Bucurescl aduc scirea, că ddmna Iulia 
Hasdeu, soția ilustrului istoric român B. 
P. Hașdeu, a încetat din vieță Ia Câm- 

. .pina. Adi la orele 12 va fi dusă în Bucu- 
rescî și transportată direct la cimiterul 
Bellu. Bătrânul Hașdeu sdrobit de durere 
a dis: Asta este ultima lovitură; acum 
nu mai aștept decât rândul meu. Adre
săm crud încercatului soț sincerile nostre 
condolențe.

Tractatele de comercin între Aus
tria, Italia și Germania se vor prelungi 
pănă la finea anului 1904.

Regele Eduard mergând din ce în 
ce spre bine, medicii cari îl îngrijiesc 
speră se-1 potă transporta în curând în 
insula Wight.

Prigonirea Polonilor. Din Berlin 
se anunță, că poliția a făcut alaltă-erî o 
descindere la redacția diarului polon 
„Dzienik Berlinski*  și la locuința editoru
lui . foii, confiscând cartea de cântece 
„Socol“. „Reichsanzeiger" spune, că diarul 
polon „Tekazu, ce apare în Lemberg*,  a 
fost oprit de a întră în Germania.

■ l>in Graefenberg. Puțini sunt, cari 
se nu fi audit despre acest vechiu și re
numit loc de cură; asemenea credem, că 
n.u este mic nici numărul acelora dintre 
noi, cari-vor fi avut ocasiunea a cundsce 
în personă seu a audi despre activitatea 
medicului român, care a condus stabili
mentul de hidroteropie din Graefenberg 
un lung șir de ani. Etă' ce cetim acum, 
sub titlul de mai sus în „Mcihrisch Schle- 
sische Presse“ dela 21 Iunie a. c., ce apare 
în orășelul Freiwaldau, de care se ține și 
Graefenbergul: „Monumentul-Isvoruhti“, ce 
s’a terminat deja de timp mai îndelungat și 
căruia i-s’a dat numele „Hosanu-Quellen 
monument11 se va desveli săptămâna viitore. 
D-l Dr. Ioan Hosanu a fost peste un pă
trar de vec medic balnear în Graefen
berg și trăiesce actualmente în Brașov, 
în Transilvania. Drept omagiu adus me
ritelor sale (Wtirdigung seiner Verdien- 
ste) pentru acest loc de cură, comisiu- 
nea adininistrătdre a băiei (Freiwaldau- 
Grăfenberg) a lăsat să se ridice acest

țiunea, îl făcu să și-o aducă în momentul 
când era să se urce în trăsură. La d-l 
Mihalyi însă, fiind familiari, s’au făcut mai 
legerl și generalul își descinse sabia. După 
prând se mai plimbară prin grădină, apoi 
se propuse de a-se face o visită la familia 
îurca din acea comună. Când să se urce 
însă în trăsură, generalului îi lipsia sabia. 
Episcopul observând acesta, dice surîdînd: 
„Generale, unde ’ți-e sabia?*

Intâlnindu-se odată cu episcopul ca
tolic din Sătmariu, Meszlenyi, acesta cu 
.mirare îl întrebă:

„Cum să pote, că Escel. Vostră 
-v’ați putut arangia două stabilimente de 
băi, cu tot comfortul modern, pănă și cu 
lumină electrică, er eu, de cănd sunt 
•episcop, nu mî-am putut face nici măcar 
•o cadă, în care să fac baie?" — Episcopul 
Pavel a răspuns: „TrăițI și Esc. Vostră 
•cum trăiesc și eu, și atunci Vă veți face*.

Era discret și modest, cum nu se mai 
.pote, episcopul. Din Graz, când a plecat 
.a ‘călătorit pe clasa II și pote numai pe 
•unde era mai cunoscut, se supunea vrând 
•nevrând convențiunei sociale de a călă
tori pe el. I. Când l’a 'numit episcop la 

monument". — Ne bucurăm din inimă de 
acesta meritată distincțiune cu care este 
onorat d-l Dr. I. Hosanu, și-I felicităm 
cordial.

Un omor înfiorător în Budapesta. 
La 1 Iulie săra s’a petrecut în cartierul 
Leopold din Budapesta un groznic omor. 
Pe la orele 83/4 s’a găsit lângă un deposit 
de lemne cadavrul mutilat al unui om, în 
etate de! 60 am. Picidrele erau separate de 
corp, er la gât avea numerose răni. S’a 
recunoscut, că e cadavrul lui Erdei Ale
xandru, giuvaergiu. Poliția a descoperit 
pe femeia Estera Petro, ca făptuitore, 
care șl-a și mărturisit crima. Femeia e în 
etate de 23 ani, originară din Felsd-Szuha 
de religiune reformată. Omorul l’a făptuit 
acasă la ea, unde se presentase Erdei să 
încaseze o datorie de 48 corone. Cadavrul 
apoi l’a tăiat bucăți, ca să încapă într’un 
cărucior de copii, și așa l’a scos din casă. 
Femeia l’a și jefuit pe Erdei, care avea 
la sine giuvaertiri în valore de mai multe 
sute fiorini, precum și bani gata.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat: OotisațiunI anuale 
dela d-l Pavel Beșa (Borgo-Prund) 3 cor. 
și dela d-șora Eugenia Greavu tot din 
Borgo-Prund 2 cor. — Primescă nobilii 
donatori cele mai vii mulțumite — Direc
țiunea școlelor medii gr. or. române din 
Brașov.

In părțile inundate din comitatul 
Solnoc-Dobîca s’au urcat prețurile cerea
lelor. Pentru a evita esploatările neome- 
nose ale comercianților jidovi, cari au 
adus și înainte de asta cu câți-va ani 
mălaiil de multe-ori stricat din România 
și l’au vîndut cu bani scumpi, împămân
tenind și pe acolo băla pănă atunci necu
noscută a pelagrei,—ar fi bine, ca locuito
rii să se întovărășescă înși-și și se aducă 
dela firme cinstite direct câte un vagon 
de cucuruz.

Ciuma. Unul din bolnavii de ciumă 
dela Constantinopol, și anume o femeie, 
a încetat din viâță. Cașuri nouă de ciumă 
nu s’au mai ivit în acel oraș. — La di
recția serviciului sanitar român, a sosit 
scirea particulară, că și ia Odessa s’au 
semnalat două cașuri de ciumă. La Galați 
și Ungheni tdte preveniențele din Rusia 
se desinfecteză.

Eroii buri la Londra. O telegramă 
din Capetown anunță, că generalii buri 
Dewett, Botha și Delarey au plecat alaltă- 
eri spre Londra.

O denunțare politică sensațională. 
Se telegrafieză din Paris, că generalul 
Gallifel publică în „Journal de Debats" o 
scrisore, în care se afirmă, că Freycinet, 
pentru a obține votul ducelui d’Aumale 
ca candidat la Academie, s’a obligat 
să susțină în tot-deuna programul cleri
cal al ducelui dimpreună cu întorcerea în

Gherla, călătorea incognito dela Pesta. In 
compartiment era și advocatul român Erdeli 
din Oradea. „Unde călătoresc!, părinte?*  
îl întrebă Erdeli. „La Gherla*  fh răspunsul. 
— „Ești preot acolo?" — „Da“. — „Eu 
nu înțeleg, cum de la o diecesă, cu reșe
dința în Ardeal, v’a numit acuma un episcop 
unguren?" ...„Nici eu nu înțeleg*  răspunse 
episcopul. — Erdeli s’a dat jos din tren, 
la Vad, unde îl aștepta preotul Iuțiu, care, 
vădendu-1 pe Pavel în ușa cupeului, îl salută 
respectuos: „Bună dimineța, Ilustrisime!" 
și îi sărută mâna.

Erdeli rămase tabloul...
♦ * *

Multe s’ar mai pute scrie despre re- 
pausatul episcop, care, după cum toți re
cunosc, în timp de 22 de ani a făcut mai 
mult bine bisericei sale și neamului său, 
decât toți antecesorii săi laolaltă în timp 
de 100 de ani.

Eu am scris aceste modeste rânduri 
în memoria aceluia, care in’a iubit ca un 
părinte și pe care l’am făcut odată — să 
plângă.

Delaletca. 

Franeia a principilor exilați. Gallifet ada
ogă, că a fost intermediar între ducele 
d’Aumale și Freycinet, și promite a pu
blica dovedi.

Călugări osîndiți. După o scire din 
Erusalim, tribunalul otoman a condam
nat pe 15 franciscani germani, în urma 
incidentelor petrecute între călugării greci 
și catolici, anul trecut, în • biserica Sf. 
Mormânt. Consulul german a protestat, în 
numele ambasadorului german din Cons
tantinopol, contra acestei sentințe ilegale.

Pelagra a început a-se manifesta și 
în comunele din comitatul Sibiiului. Se 
presupune, că acestă bolă se manifestă în 
urma nutrirei cu mălaiil făcut din cucu
ruz stricat. Pe pielea de pe față, gât și 
mâni se arată pete brune] ca pergamentul, 
uscate și pigmentate. Bolnavii sunt fdrte 
obosiți, melancolici și câte-odată cu spi
ritul alterat. Acestă bdlă a sângelui este 
în cele mai multe cașuri mortală, ea este 
ereditai»ă, însă nu e contagidsă. Un ase
menea cas s’a produs de curând în co
muna Rășinari.

Ciocnire de trenuri. Se depeșeză 
din T'imișora, că trenurile de marfă Nr. 
743 și 763, cari au plecat în noptea de 2 
spre 3 Iulie spre Budapesta, s’au ciocnit 
la medul nopții pe-o furtună teribilă în
tre stațiile Valkany și Oroszlamos. Frîna- 
narul a fost omorît. Al doilea tren a fost 
în parte sdrobit. Tote trenurile de Buda
pesta au avut întârziere de câte 4 dre.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. diu Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentru a fo
tografă. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius1 
F. Kelerx.en, Victor Roth farmaciști, 4’eutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

Un erou român.
Cu ocasiunea jubileului de 200 ani 

al regimentului Nr. 51 din Clușiu (9 Iulie) 
va fi chemat să participe și fostul infan
terist Ilie Lujerdeanu, care s’a distins în 
campania de ocupațiune din Bosnia așa 
de mult, încât Majestatea Sa i-a acordat 
distincția cea mai mare, ce se pote acorda 
unui soldat fără grad, anume medalia de 
aur pentru vitejie. Faptul Iui Lujerdeanu 
se află descris în istoria regimentului eu 
următorele cuvinte.

La începutul lui Iunie infanteristul 
Lujerdeanu Ilie, cu alțl trei infanteriști, 
cari erau trimiși înainte ca înaintașii 
avantgardei, îndată-ce au întratîn pădure, 
au fost întâmpinați cu 4 împușcături. 
După acesta insurgenții, al căror număr 
nu se scia, s’au retras în desiș. Cu totă 
situația nesigură, Lujerdeanu, rupându-se 
de cei-lalțl, s’a luat singur după ei. De-o- 
dată se vede față în față cu doi insur
genți, cari și-au îndreptat puscile asupra 
lui. Fără se se mai gândescă la scăpare, 
l’a luat pe unul la țîntă și l’a rănit. (Se 
(fice, că a fost Kovacevic, șeful bandei), 
așa că acesta scăpând arma din mână s’a 
tîrît în tufiș. In acest moment se aud 
două împușcături, cari au sdrobit brațul 
drept al voinicului Lujerdeanu. Fără să-și 
bată capul cu rănile sale și cu aceea, că 
i-se aprinse mâneca și blusa, s’a repedit 
după dânșii și descărcându-și arma cu 
mâna stângă, a culcat pe bandit la pă
mânt. In acest timp l’au ajuns tovarășii 
lui. pe cari cu tăte durerile, ce le sfinția, 
i-a' îndemnat cu cuvinte însuflețite se ur- 
mărescă dușmanul.

Catastrofa dela Bradi.
Reporterul unui cjisr din Bucurescl a vorbit ț 

erî cu d-l David Călin, unul dintre răniți în catas
trofa dela Bradi.

„Eu am obiceifi, spune d-sa, ca la fie
care stație se mă dau jos. In Ploesci tre
nul stând mai mult, m’am dus la restaurant, 
ca să iau ceva. Aci am găsit pe d-l locot. 
Grigoratu cu d-na si fica sa, cari mâncau 
prăjituri.

Vă spun sincer, că am fost forte plă
cut surprins de drăgălășia copiliței și până 
la plecarea trenului din gară nu am făcut, 
decât să mă învîrtesc în jurul vagonului 
în care luase loc. Copilița vorbia conținu, 
gesticula, rîdea și părinții săi, par’că mân- 
când-o din ochi, făceau un haz nebun.

In vagonul de clasă Il-a, în care eram 
eu, erau pasageri destui, si eram silit să 
stau pe galerie.

Nu făcusem de cât vr'o câți-va kilo
metri și mașina dete vr’o trei fluerături 
scurte. Eu cam cunosc semnalele și sciind 
că trebue să fie pericol, m’am apucat cu 
mânile de prevazurile ferestrii și m’am 
ținut cu putere. Trenul deraiază, sguduitu- 
ra se produce. Mă pomenesc, că mă ddre 
picioptil drept. Nu era decât o simplă 
sdreîitură".

Nenorocitul locot. Grigorescu, care 
stă în casele d-lui locot. Botez, este în 
aceeași stare desperată, ca și înainte. Totă 
diua stă în odaia sa, cu perdelele trase.

El nu este în stare să Jvorbescă ni
mic, singurile lui cuvinte sunt nu, da și 
încă alte câte-va monosilabe.

Eri diminâță corpul nefericitei d-ne 
Grigoratu și al fetiței au fost transportate 
în vagon special la Focșani. In acelaș tren 
a luat loc și d-l locot. Grigoratu.

D-l Ionel Brătianu ministrul lucrărilor 
publice a fost Marți la locul catastrofei 
pentru a face o awchetă personală.

D-sa a constatat, că linia era în bună 
stare, afară de locul unde s’a produs de- 
raiarea. Acolo se lucră la ridicârea liniei 
la nivelul normal și se începuse scoterea 
traverselor din balastru. Linia deci nu avea 
putere să suporte trecerea trenului cu iu- 
țela ordinară.

D-l ministru a mai constatat, că tote 
semnalele pentru micșorarea iuțelei au 
fost date la distanțe destul de mari, ca un 
mechanic conscient să potă înceteni mer
sul și a înpedeca nenorocirea. Mechanicul 
trenului 124 nu a ținut semă de semnale 
și a continuat să mergă cu iuțela obicinuită 
și încă mai mare chiar pentru a câștiga 
minutele întârdiate.ULTIME SC1R1.

Cernăuți, 3 Iulie. Ședința de eri 
a dietei bucovinene și-a avut sensația 
sa. Rutenii au declarat abstinența și pă
răsirea dietei, pe motivul, că s’ar fi 
alterat drepturile alegătorilor ruteni. 
Tratările asupra unei înțelegeri n’au 
reușit și Rutenii declară, că persistă 
în abstinența lor. Majoritatea româno- 
germană-polonă e firm decisă a nu 
se lăsa terorisată de Ruteni.

Lemberg, 3 Iulie. Notabilitățile 
polone din Posen, precum și func
ționarii publici și privați au luat ho- 
tărîrea se nu participe la banchetul 
de gală, ce se va da în onbrea 
împăratului Wilhelm cu ocasia călă
toriei lui în Posen. Despre acesta 
hotărîre ei au încunosciințat și în 
scris pe guvern.

Carioveț, 3 Iulie. Majoritatea ra
dicală din congresul bisericesc sâr
besc a decis să nu aducă numai 
gravamene înaintea congresului, ci 
să pună pe tapet și ilegalitățile co
mise din partea organelor statului 
față cu drepturile bisericei. In ace
lași timp vice presidentul radical Kra- 
sojevici a refusat să subscrie textul 
maghiar al proiectului de adresă. 
Comisarul guvernial a fost silit să 
pacteze cu radicalii, cari s’au învoit 
a subscrie numai o adresă scrisă pa
ralel pe aceeași colă în limbile ser- 
bescă și maghiară.

Sosiți în Brasov.
Pe dliua de 3 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Antalfy S. S. Gyorgy 
Ivânfi, Somorja, Istvânfi, Breznobânya; Olâh, Le
va', Hortobâg' i, Budapesta: Szemes, Wallerstein 
cu domna, Beclcherec. profesori; GallovicI secre
tar, Folkmann director, Solyom.

II. E u r o p a : Wallenberg, Schmolz, Godz, 
Szigoti, Huszâr, Budapesta; Sonnenfeld, Marczali 
Ronai, Pressburg; Blumenkranz, Kreiter, Viena; 
Rosenberg, Oâmpina; căp. Schweikofsky, S. S 
Gyorgy; colonel Frass, Viena.

H. Bucurescl: Lessel, Dresda; Dorner, 
H. Ciaba ; D-na Glucklich, Potracsek, D-naKozma 
Epstein, Reichenberg, Krasznay, Budapesta.

H. Grand: Magyar, Budapesta ; Szuzmd, 
N. Koros: D-na Saueriuann, Farkas, N. Kanizsa; 
Kulcsar, Huedin, Werner, Nyiregyliâza; Gyoii- 
gyosy, Sighișdra: Mtiller, Pal, Nagy, Oroshâza ; 
PAlfy, Sabaria; Boronyai, Seghedin; Lâzâr, Gai- 
gocz; Solyom, Clușiti; Ausspitz, Caransebeș; Gross 
Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel JTureșiami.
Redactor responsabil: Traian H. Top.
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Dela „Tipografia A. Mnreșiaira“ 
din

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

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

Taina, norocului sâu Povestea sa
tului Nemernicenl de Tache Brânduș. Acesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă î cor. (-J— 10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă < or. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de școlă de I. Dariu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
țlunii de I. Dariu, 40 b. (plus porto 10 b)

Idealul învățătorului român de 7. 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia, Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. Clain“ 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România. 
3 lei plus 20 b. porto).

Lillee d,ela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-române de P. Vulcan, 
oor. 2 (pl. porto 10 bi)

Cartea Șatenului, novele de Em. 
Părăfanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„/n veltore*  novele și impresii de 
Vlăhuțâ, cor. 1'25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimei*,  Anul I. foift 
de cunoseințe folositdre de prof. 1. Moisil, 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose 
bită oonsiderațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului româu, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vreo 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loc de oor. 1.60 cu 1 cor. 
-ț- 10 b. porto)

Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răeanu, cor. 2’50 (porto 20 b.)

Cugete și considerația ni din es- 
periența vieții,lui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții.' Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Pilde și, sfaturi pentru popor, 
de Ioan Pop Relegatad. Cartea conține 
vj-e-o .24 descrieri cari cuprind diferite în
vățături pentru trebuințele țăranilor noștri. 
50 b (-|- 10 b. porto.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilox- bihoreni, de L. 
Rudoiv-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-f- 10 h. porto.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel său Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 f. (-j- 6 b. pori o.

i Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasjunl, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 40 b. 
cu posta 44 b.).

Buchetul, culegere de cântări bă
trânesc! și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

jRîsete și «îmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. P. Reteganul. Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de Gcorqe Simu. Conține novele cu tendin' 
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. Rdegauul. Vre-o 
60 de poezii glumețe. Pr. 80 b. (-f- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
crețul 2 cor; (-[- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de Teodor 
Bulc\ prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre Avram 
lancu adunate șt publi ate de Simeon El. 
Marian. Prețul 1 cor. (-}- 10 b. porto)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognariu. 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei cu un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul corone 3.60 (plus 30 b 
porto.)

„Pe pragul mormântului,*  de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrele 
pentru popor și pentru inteligeuțl. Pr. 50 
bani (-|- 6 b. porto'.

Cărți pentru come^csairata 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea, in partidă simplă, de 
1. C. Panțu. 0 carts bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea Pagini I —VIII 
-J— 213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența, 
comercială™ de /. O. Punț". Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recoman'‘ațiunl și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(-ț- 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Punțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile du bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Procent, Promil, Interese și Te
oria conturilor curente de I. G. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe cjile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-]- 10 b. porto.)

Un capitol din Contabilitatea du
plă, de 1. 0. Panțu. Tracteză principiile con
tabilității duple ilustrare cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (-]- 10 b. p.l

„Bucătărâsa națională “ care de 
bucate a bucătăriei române, frances-, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetice după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1.60 (plus 40 bani porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/()......................120.83
Renta de corone ung. 4"/0 . . • 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 205.85
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.50 
Renta de argint austr......................... 101.70
Renta de hârtie austr......................... 101.65
Renta de aur austr.............................. 120.80
LosurI din 1860.................................. 153.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 89
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 702,—

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 677.10
NapoleondorI...................................... 19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.30
London vista..................... 240.05
Paris vista......................... 95.40
R.ente austr. 4n/0 de corone . . 99.75
Note italiene......................... 94.—

Cursul .pieței Brașov.
Din 4 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 H 19.07
Galbeni „
Ruble RusescI „
Mărci germane „

11.20
2.54

117.25

71 10.30
71

n
—.—

Lire turcesc! „ 21.40 71 21.50
Scris, fonc. Albina 5°/e, 101.— » 102.-

Plecarea și sosirea Imurilor is stal rog. ung. în Bras of.
VaîabiS dm g. Maiii sf. n.

(

Plecarea trenurilor din Brasov.
Dela Brașov la 3ud pesta:

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

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

Dela Brașov la Bucurosul:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

TI. Tren accel. la orele 5-15 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11-40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

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

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

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szsreda. la ora 10.48 min. a. m.

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

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

II. Trenul mixt la ora 3-41 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6T4 in. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 9'42 m. sera.

De’a Brașov la Ciuc-Gyimes,’
I. Trenul de pers, la ora 5-19. min. dim.

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

(are legătură cu 'inia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

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

Dela BucurescI la Brașov:
*1. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
II. Trenul mixt, la ora 9'23 min. p. m.

III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'49 min. dim.

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

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

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3"2G)
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.51 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. BartO'omeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.

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

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

H. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6'50 min. sera.
IV. Tren mixtla ora 10-5 m. sera.
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WeriSwîMEe jtaoissjni, «iw-i*  ffisieiture ewtiîti jjSB-wveiȘaată eu umirec <Je
eijpeFjaire si Îmi A. IVffollE și «witBeirieii’esi ea.

Prin efectul ■ de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, ccnjjestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a color mai diferite bile femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

L'alsifcatiile se vor urmări pe calc judecătorescă.

și sare a lui
î decă fiecare sticlă este -c rovedută cu marca de scutire și cu 
“5 plumbul lui A. Mo5S.

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

MI

0 rVentabho awmas
Franzbranntwein-ul și i 

i 
8

X

5

I

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Eie-care bucată de săpun, peutru copii este provețută cu marca 
de apărare A, Moil. 

'I’rSwjiterea țsrlffieil]pss.a4i prin
Farqaaei^țiiJI A. WOILSa,

c. și r. ftirnisor ai' curții imperiale Viena, Tuclilantcn S
Comande din provincii se efectueză țlilnic prin rambursa poștală.

Lu deposite să se cerâ anumit preparatele provăcțnte cu, iscălitura și marca 
de apărare a lui A. Al OLL.

Deposits în Brașov : la d-uii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Rotii, Eugen Neustădter 
și engros la I). Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. — *
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Orașttv, Termal mutad ftar. 30

Acest stabiliment este prevent cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

fi
i

HWRilVSATE ARTISTICE
ÎN AUR,' ARGINT Șl COLORI.

C1RȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^-TTTTE.
Fpi ramez 

BILETE DE VISITĂ 
DIFERITE FORMATE.

L

a put6 esecuta on-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tots speciile de serviciuri-

Compturî^ Adrese, 
Circulare, Scrisori.

fn lolă mătimea-

1

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

I

i?

PROGRAMEJLEGAÎTTE.
BILETE DE LOGODNĂ ?I DE IUBI

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primesc în biuroul
tipografiei, Brașov Târgul Inuiai. Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețmls moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


