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Declinul și desastrul.
Ultimul period al campaniei memorandiste.

X.
N’a fost se fie.
închegarea rândurilor și concen

trarea în sînul partidului nostru, în
dată după procesul memorandului, 
a fost zădărnicită în mânia tuturor 
pornirilor celor bune. In consecenfă 
a fost paralisată și puterea de re- 
sistență a partidului în fața atenta
tului severșit contra lui de cătră 
guvern. Cine e de vină?

„Cine e de vină" — întreba 
cjiarul nostru la sfirșitul lui Noemv. 
1894 — „că partea cea mai însem
nată din acei bărbați, cari fuseseră 
Invitați de-a contribui cu luminile 
lor la opera de apărare a partidului 
și cari cu totă bunăvoința și since
ritatea urmară apelului, ce li-s’a fă
cut, uitând de tote neajunsurile din 
trecut, se văcjură de-odată din nou 
atacați, suspiționațl și calomniat! în 
colonele „Tribunei" din Sibiiu? Cine 
e de vină, ca paralel cu acestă ac
țiune cjiaristică, a mers pe de lături 
acțiunea, ce a țintit se zădarnicescă 
consultările frățesc! inițiate la Arad 
și a și reușit a le zădărnici?"

Cine se fi fost de vină dâcă nu 
„ciumații, cari făceau servicii neîm- 
păcaților adversari ai partidului na
țional român?" („Tribuna" nr. 266 
din 1894.) Și cari puteau fi acești 
ciumați? De sigur numai cei ce le-au 
stat în cale dela început „falnicilor" 
și „neîntrecuților" agenți ai tovă
rășiei „tribuniste".

Și astăfil ne reamintim cu cel 
mai mare disgust campania ticălosă 
și murdară, ce a fost întreprins’o în 
ajunul și după adunarea dela 28 
Noemvrie 1894 diarul „singur auto- 
risat" al comitetului în contra or
ganului nostru, a „donchișotului și 
ramolitului dela Gazetă" și în contra 
lui Alexandru Mocsonyi, de cari nu 
mai puteu încape nicăirl.

Au mers așa departe încât nu 
le-a fost rușine a afirma, că „Gazeta" 

ar fi denunțat partidul român Ungu
rilor, ca ea și nu călugărul Mangra 
ar fi destăinuit tot ce s’a vorbit în 
sfătuirile intime ținute între frun
tașii români la Arad. Nu s’au sfiit 
mai departe a afirmă, că Dr. Alex. 
Mocsonyi ar fi fost causa, că s’au 
curmat consfătuirile dela Arad.

Vasilie Mangra, pe care ai sei 
îl numiau neîntrerupt „aprigul nos
tru luptător", visitase anume pe Mo
csonyi, „pentru a’l consulta și tot
deodată a’l angaja la o acțiune co
mună și solidară". Mangra se lăuda, 
că a reușit a se înțelege cn Mocsonyi, 
care a și promis, că va lua parte la 
consfătuirea din Arad, și tot el striga 
apoi prin cjiarele dela noi și de din
colo, că Dr. Alex. Mocsonyi în în
trunirea intimă dela 14 Octomvrie 
ar fi ridicat cele mai mari dificultăți 
și ar fi causat astfel o ruptură.

Adevărul era, că ruptura au 
provocat’o cu intențiune și cu pre
meditare Mangra cu ai săi, de temă, 
ca nu cumva Mocsonyi dimpreună 
cu ceilalți bărbați independenți ai 
partidului se delăture într’o bună 
dimineță pe pretinșii moștenitori ai 
comitetului, cari cu-o uimitore în- 
drăsnelă își arogau dreptul de a 
dirige ei singuri destinele partidului.

E ușor de înțeles cum Vasilie 
Mangra a ajuns a-și câștiga renu- 
mele, că ar fi scris „istoricul desbi- 
nării Românilor" într’un șir de arti- 
culi publicați în „Tribuna".

Atâta le mai trebuia adversari
lor neamului nostru, ca, de bine ce 
ei puseseră în mișcarea „acțiunea 
statului" pentru nimicire partidului 
nostru național, se vină organul 
„autorisat" dela Sibiiu și se se si- 
lescă a constata, că n’a fost cu pu
tință a stabili o înțelegere la Arad 
și că o ruptură mare s’a produs în 
sînul lui!

Așa lucrau cei ce pretextau, că 
nu urmăresc altă țintă decât salvarea 
esistenței partidului, când, părăsind 
basa oraganisațiunei nostre de partid 
și punendu-se pe basa ordinului vol

nic și ilegal al ministrului Hiero- 
nymi, pregăteau convocarea unui me
eting al alegătorilor noștri la Sibiiu, 
nu de cătră conducerea partidului, 
ci de cătră un număr ore-care de 
fruntaș! români.

Goluchowski la monarchul. Mi
nistrul de esterne comun contele Agenor 
Goluchowski s’a dus la Ischl, ca să rapor
teze Majestății Sale despre pact.

Maghiarisarea la honvedime. Am 
semnalat erl, că ministrul de honvezi br. 
Fejervary a dat un ucaz cu privire 
la maghiarisarea honvediraei. Prin ucazul 
acesta ministrul dispune, ca limba de ser
viciu și de instrucție la honvedime se fie 
esclusiv cea maghiară, și limba de con
versație încă se fie numai limba maghiară. 
Interesantă este motivarea acestui ucaz, 
respective îndrumarea alăturată ordonanței, 
pentru conformare. Etă-o :

„Le este sever oprit recruților, cari 
înțeleg limba maghiară, tuturor subofițe
rilor și honvedilor în serviciu, de a vorbi 
în altă limbă, decât în cea maghiară. Es- 
cepție formeză numai cașul, când instruc
ția spusă unguresce, pentru a fi înțelâsă, 
trebue se fie esplicată în limba respec
tivului, seu mai corect dis, se fie repețită. 
Se întâmplă că și cei ce sciu unguresce— 
aiJI în minoritate — vorbesc în limbă 
streină, și se întâmplă astfel, că și după 
presentarea recruților ei vorbesc ârăși în 
limba maternă a acestora. Prin acâsta lor 
(recruților) nu li-șe face evident, că la 
trupă, la instrucție și în serviciu limba 
este cea maghiară și întrebuințarea ei este 
pretinsă. Trebue oprit ca instructorii se 
comunice nemijlocit cu recruții nemaghiari 
în limba maternă a acestora. întrebuin
țarea limbei streine nu pdte fi permisă, 
decât pentru esplicărl."

O întorce d-1 Fejervary și pe-o parte 
și pe alta, numai ca se scdtă limba ma
ghiară triumfătore. pe întrdga linie la hon
vedime.

Violarea legii. Diarul „Bistritzer 
Zeitung" se jăluesce, că la judecătoria din 

Bistriță nu se mai primesc acte în altă 
limbă, decât în cea maghiară. Așa s’a re- 
fusat în diua de 1 Iulie o acțiune înain
tată la acea judecătorie în limba germană, 
cu observarea, că acțiunea trebue se fie 
tradusă în limba maghiară. Numitul diar 
invocă § 7 din art. XLIV dela 1868, care 
dice: „Ori-care cetățân, în cașurile când 
cere scutul legei și sprijinul judecă
toresc personal seu prin procură, ca 
acusator seu acusat, fără intervenția unui 
advocat, pdte să întrebuințeze, a) la jude
cătoria comunei sale limba sa maternă,
b) la judecătoria unei alte comune, limba 
oficială seu protocolară a acelei comune,
c) la judecătoria districtului său limba 
oficială seu protocolară a comunei sale,
d) la alte judecătorii, limba protocolară a 
jurisdicțiunei respective".

Ori-cât de lămurit ar fi textul legii, 
de geba cere „B. Z.“ esecutarea ei, când 
sciut este, că d-1 Szell a declarat, că nu 
va esecuta disposițiile legei dela 1868, 
cari sunt în contradicere cu spiritul ei, 
care presupune statul național maghiar 
unitar. — Esecutarea legilor? La noi o 
chimeră !...

In jurul lui Avram Iancu.
Fdia maghiară „Văsărhelyi Hirado^ 

a scris dilele acestea următdrele despre 
eroul și martirul nostru național Avram 
Iancu :

...„Istoria ne spune, cine a fost Avram 
Iancu. Tribun valah, al cărui idealism însă 
sunt siliți să-l recundscă și cei mai san- 
guinicf persecutori ai lui. El a fost sin
gurul bărbat revoluționar român al Ardea
lului, care se înflăcăra într’adever pentru 
libertate și scopuhl politice mai înalte și 
care bucuros a pVman ape}u] comitetului 
revoluționar deb * P"‘e‘j munților, ca în 
contra Rușilor f '^promoveze causa Ma
ghiarilor, și care nici când nu pdte fi în
șirat printre sângeroșii, nemiloșii și sălba
tecii tribuni valahi".

Acâsta apreciare a lui Avram Iancu 
făcută de una din foile maghiare într’un 
moment de luciditate, i-a adus în furie 
pe kossuthiștii dela „Fuggetlen Magyaror- 
ssag*.  Pe-o coldnă întregă acest diar dă 
năvală asupra nemuritorului nostru erou,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Impletitorea de scaune.
De Guy de Maupassant.

Prândul, ce marchisul de Bertrans 
obicinuia a-1 da în fie-care an la deschi
derea sesonului de vânătdre, era pe sfîr- 
șite. Unspredece vânători, opt dame ti
nere și medicul localității ședeau în jurul 
mesei încărcate cu flori și fructe.

Conversația se învîrtia în jurul temei 
amorului și se deschise o mare discuție, 
discuția, ce vecinie se repetă asupra ces- 
tiunei, decă cineva pdte să iubăscă cu 
adevărat mai de multe-ori, seu numai 
odată? Se aduceau esemple despre dmeni, 
cari au iubit o singură dată în vieță, der 
se aduceau și alte esemple despre dmeni, 
cari au iubit mai de multe-ori și tot-d’auna 
cu patimă. Bărbații susțineau în general, 
că fie-care pdte să fie ispitit de acestă 
patimă, întocmai ca și de o bolă, mai de 
multe-ori, și că întotd’auna, decă împre
jurările sunt nefavorabile, pdte să-i aducă 
mdrtea.

Cu tdte că nu se putea combate 
esactitatea acestei păreri, femeile, a căror 
părere se întemeia mai mult pe poesie, 
de cât pe observație, susțineau totuși, că 
amorul, adevăratul amor, marele amor, 
numai odată îl visiteză pe un muritor și 
că acest amor s’ar pute asemăna cu ful
gerul, er inima, pe care a atins-o rămâne 
în urma lui așa de deșartă, pustiită și arsă, 
încât nu mai pdte se răsară într’însa nici 
un alt sentiment mare, ba nici măcar o 
urmă de așa ceva.

Marchisul, care iubise mult în vieța 
sa, combătea acestă părere cu multă ve
hemență: „Eu vă asigur, că cineva pdte 
să iubescă mai de multe-ori cu totă forța 
și cu tot sufletul: D-vdstră îmi aduceți ca 
dovadă, că un al doilea amor nu este 
posibil, istoria suferințelor unor omeni 
cari s’au omorît din amor. Eu vă replic 
la acesta, că acei omeni, decă n’ar fi 
făcut prostia, să se omore, în urma căreia 
și-au luat posibilitatea unui al doilea amor, 
desigur s’ar fi vindecat. Ei ar fi început erăși 
din nou a iubi, de atâtea ori, pănă și-ar fi 
dat obștescul sfîrșit. Amoresații sunt ca 

bețivii. Acela, care a beut odată, va mai 
be. Acela, care a iubit, va mai iubi. Este 
o chestie de temperament."

Doctorul fu rugat să fie arbitru. Era 
un doctor bătrân din Paris, care se re
trăsese la țâră. Acesta fu rugat să-și dea 
părerea.

Din păcate însă, doctorul nu avea o 
părere deosebită.

„Cum spunea marchisul", luâ în 
sfîrșit cuvântul, „totul e chestie de tem
perament; eu însă am cunoscut un amor, 
care fără să fi fost întrerupt o singură di, 
a durat cincldeci și cinci de ani și care 
s’a terminat odată cu mdrtea".

Marchisa își încleștă manile. „Ce fru
mos! Ce vis, să fii așa iubit! Ce fericire, 
să trăiesc! timp de cincî-deci și cinci de 
ani în atmosfera fermecată a unei iubiri 
atât de ferbinte! Cât de vrednic de in- 
vediat a fost el, cât trebuia să-și bine- 
cuvinte vieța, acela, care a fost în așa 
chip adorat 1“

Medicul zîmbia.
„Aveți dreptate, domnă marchisă", 

răspunse el, „decă admiteți, că persona 

aceea iubită a fost un bărbat. D-vdstră îl 
cunoscețl chiar. Este domnul Chouquet, 
farmacistul nostru. Și ați cunoscut și pe 
femeia, pe bătrâna împletitdre de scaune, 
care venia în fie-care an la castel. Der 
să vorbesc mai lămurit".

Entusiasmul damelor dispăru de-odată 
și fața lor desilusionată spunea destul de 
clar: Ah, aceea! Ca și cum iubirea ar fi 
numai pentru dmeni rafinați, eleganți, cari 
la rândul lor ar fi vrednici numai de in- 
teresarea dmenilor comme il faut.

Medicul începu: „înainte de asta cu 
trei luni fui chemat la patul de mdrte al 
bătrânei femei. Ea sosise cu o di înainte 
cu căruța, ce-i servia de locuință, trasă 
de epa ei rdibă, pe care de asemenea ați 
vădut’o, și însoțită de cei doi câni mari 
negri, singurii amici și păzitori ai ei. 
Preotul era deja lângă densa. Ea ne rugă, 
să-i fim esecutorii testamentari și pentru 
a ne lămuri mai bine asupra ultimei sale 
voințe, ne povesti întrega sa biografie. 
Nu cunosc ceva mai ciudat și mai emo
ționant.

Tatăl ei era împletitor de scaune.
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presentându-1 în colorile cele mai negre, 
insultându-i în mod perfid memoria și nu- 
mindu-1 „bandit valah“.

Etă ce scrie între altele „F. M.“ :
„Cu sentiment de rușine luăm act, că 

s’a aflat Maghiar și diarist maghiar în pa
tria acesta, care se numescă idealist pe I 
tribunul cu mâni sângerose, scriind des
pre el, că s’a luptat pentru libertate și că 
față cu Rușii a promovat causa Maghia
rilor., Cel ce a scris acesta.... nu cunosce 
pe Avram Iancu. Nu scie, că acest șef de 
bandiți valah a fost acela, care a pârjolit 
Zlatna, Abrudul, Roșia, Bradul și cu cru- 
delitate a omorît pe Maghiari în massă... 
Avram Iancu n’a fost idealist, ci bandit 
ordinar, care a visat de corfina Ardealului, 
până când și a pierdut mințile și ca cerși- 
tor cu fluerul a pierit în munți“...

Nu ne trece prin minte să apărăm 
memoria lui Avram Iancu contra acestui 
atac sălbatec și perfid. Figura eroului nos
tru stă atât de sus, încât n’o pot atinge 
veninoșii cronicari dela foile maghiare. 
Faptele lui Avram Iancu, iubirea lui de 
adevărată libertate, sfântul său idealism 
național și măreția concepțiunilor lui și a 
soților săi prefecți și tribuni, cari la 1848/49 
au luptat pentru desrobirea unui popor 
asuprit de vecurl, nu pot fi șterse și în
tunecate de nisce triști eroi ai condeiului 
înmuiat în patimă și ură națională. A în
fiera cu epitete de „bandit ordinar" și 
„bestie valahău pe un erou și martir al 
causei libertății, este, ca se nu dicem mai 
mult, o lipsă totală de educație și de pu- 
dfire.

Lăsați pe Iancu ’n pace voi micilor 
tirani, nu-i turburați cu insulte și injurii 
somnul ce și-l dfirme în mormântul din 
Țebea, căci tot cuvântul vostru de hulă 
și ocară la adresa lui este o blasfemie.

Archiepiscopul catolic Mgr. 
Hornstein.

Sub titlul acesta „Cronic a“ din Bucu
resci dela 2 Iulie st. v. publică următorul articol:

Ex. Sa Arhiepiscopul Hornstein în
cepe să devie insuportabil. Pe basă, „că 
el nu depinde decât de guvernul din B.- 
Pesta și de PapcP, nesocotesce respectul 
datorit autorităților române.

Un cas real petrecut săptămâna 
trecută la palatul archiepiscopal, probeză 
purtarea necorectă a acestui prelat în
gâmfat.

Un portărel al tribunalului Ilfov ave 
să-i îmâneze o notificare cu Nr. 29323 
din partea d-lui Petrilor, fost profesor 
de limba și literali"3 r°nbână la școla ca
tolică din Capitală':

D-l Petrișor fusese chemat telegra
fic din Transilvania pentru ocuparea ace
lei catedre, ații desființată, și a funcționat 
dela 1883 pană la suprimarea postului său 
cu cea mai mare vrednicie și spre mulțu
mirea unor archiepiscopi ca Paoli, Palma, 
Costi, Zardetti. După suprimarea catedrei 
în cestiune, d-l Petrișor, deși împovărat d’o 
familie grea, a fost lipsit și de locuința 
din localul, care e proprietatea mitropoliei 
române greco-catolice din Blașiu.

Nu intrăm în detaliile acestei ces- 
tiunl asupra cărora se va pronunța tribu-

Nicl-odată n’a avut un acoperiș stabil 
d’asupra capului. Ga copilă umbla vaga- 
bundând prin țeră cu părinții săi, îmbră
cată în sdrențe, negligeată, chircită.

Căruța se opria la capul satelor, 
lângă șanțurile șoselelor. Deshămau calul 
și îl lăsau să pască pe marginea șanțului. 
Cânele dormea cu botul pe labe. Mititica 
avea voie a se dă de-a tumba prin erbă, 
în timp ce tatăl și mama cârpiau în umbra 
fagilor tote scaunele rupte din sat.

In locuința lor mobilă abia se schimba 
o vorbă. După cele câte-va cuvinte, nece
sare pentru a-se înțelege, care din ei să 
alerge pe dinaintea caselor strigând, cât îl 
ținea gura; „împletitorul de scaune! 
Impleetitoorul de scaune 1“ părinții se așe- 
dau alăturea, ori față în față unul cu al
tul și îșl începeau lucrul. Decă se în
tâmpla, ca fata se se îndepărteze prea tare 
de ei, ori să se apropie de ea vr’un băiat din 
sat, numai decât se audia vocea mânifisă 
a tatălui: „Haidi înapoi stîrpitură!“ Aces
tea erau singurele cuvinte, ce le audia.

După-ce se făcu mai mare, o trimi- 

nalul, der insistăm asupra atitudinei revol- 
tătore a străinului păstor bisericesc. De 
trei-ori s’a presentat portărelul la locuința 
lui, spre a-i imâna notificarea Nr. 29323, și 
„blânduU prelat de trei-ori i-a aruncat hâr
tiile pe ferestră, strigând și vociferând, că 
el nu vre se scie nimic de autoritățile ro
mâne, că el depinde de guvernul din B.- 
Pesta (!) și de Papa dela Roma.

In urma acestui refus personal al lui 
Hornstein, agentul corpului de portărei al 
tribunalului de Ilfov, însoțit de comisarul 
de poliție al secției respective, și după 
încheiarea unui proces verbal, a lipit pe 
pfirta palatului archiepiscopal notificarea 
de mai sus.

Ast-fel s’au petrecut lucrurile în 
acestă țeră mult îngăduitore.

Ce însemneză nesupunerea și lipsa 
acesta de respect față de autoritățile 
țărei ?

Ori pentru-că e catolic militant, 
crede dânsul, că pote să-și permită orî-ce 
într’o țeră ortodoxă mult răbdătore?

Se înșelă!
Cu acestă ocasie, ne permitem a în

treba pe ministrul cultelor și instrucțiunei 
publice române: ce caracter mai are se
minarul de sub direcțiunea Mgr Hornstein, 
când dela plecarea părintelui Radu și 
îndepărtarea d-lui Petrișor, nu mai e nici 
un profesor român, care să inculce în 
mintea seminariștilor gramatica limbei ro
mâne și istoria nostră națională?

Cu ce sentimente se vor răspândi 
mai târdiu în țâră, popi catolici, semina
riștii d’adi, când nu li se pomenesce nimic 
de limba și sfirta acestui popor, din su- 
dfirea căruia se dă anual seminarului 20.000 
de lei subvențiune, er nesățiosul Horstein 
18.000.

Dicem nesățios, căci în timpurile a- 
cestea de crisă, numai dânsul nu e mulțu
mit cu 18.000 de lei, ci a mai cerut gu
vernului un adaus de câte-va mii, ce i-s’a 
refusat.

întrebăm asemenea pe Mgr. Horn
stein. din ce fonduri a ridicat palatul său 
archiepiscopal ?

Ce au devenit cei 80.000 lei lăsați 
de părintele Radu? Ce au devenit cele- 
l’alte fonduri trimise dela mitropolia din 
Blașiu, dela episcopia din Oradea-mare, 
pentru înființarea unei biserici greco ca
tolice române în Bucuresci? Adevărat să 
fie. că Mgr. Hornstein, cu dela sine putere, 
a deturnat acele sume dela scopul lor și 
a clădit cu ele palatul său, care costă 
peste 400 mii de lei?

Așteptăm lămuriri seu cel puțin în
dreptarea lucrurilor, pentru a nu fi siliți 
se revenim și să dăm detalii.

Scopul nostru este restabilirea lu
crurilor și pornirea lor pe o cale drfiptă, 
osebit insistăm a cere, ca străinii, orî-cari 
ar fi ei, se ne respecte legile și autorită
țile nostre.

Decă cine-va și-ar fi permis în țera 
Monseignorului Horstein, se asvîrle nisce 
acte oficiale pe ferestră, aduse de un 
agent al forței publice, care nu păcătuise 
întru nimic, ci numai ’și îndeplinea oficiul
său. nu sciu dău, chiar arhiepiscop decă | cu tdte insistențele, 
ar fi fost, ce i-s’ar fi întâmplat.

Constatăm, cu durere, că și acum tot 
blândețea nostră e de vină, fiind-că lăsăm 
nepedepsite asemenea fapte nesocotite.

teau să strîngă scaunele stricate. Cu ase
menea prilejuri se întâmpla să facă cunos- 
cință câte cu un băețandru, der acum ve- 
niau părinții noilor ei prieteni și strigau, 
copiilor lor: „Haideți înapoi, ticăloșilor! 
Să nu vă mai văd stând de vorbă ou 
asemenea flenduri !u

Adesea-ori copiii de pe drumuri 
aruncau cu pietri după ea.

Când se întâmpla să o cinstescă vr’o 
coconă câte cu un gologan, îl lega bine 
și îl păstra.

Când se făcîi de unspre-dece anî și 
părinții ei veniră erăși prin ținutul nostru, 
întâlni în dosul cimitirului pe micul Chou- 
quet. Plângea, fiind-că un camerad îi fu
rase două jucărele. Lacrămile băiatului o 
înduioșară. Ea, sermana desmoștenită, cre- 
duse, că copiii burghezilor sunt vecinie 
fericiți și veseli. Se apropia smerită de 
băiat și aflându-i causa lacrămilor, îi puse 
în mână tot ce economisise, o sumă 
de șepte gologani. Băiatul îi luă și își 
șterse lacrămile. Ea, nebună de bucurie., 
își făcu curagiu și îl săruta, er băiatul’

SOIRILE DILE1.
3 (16) Iulie.

Regele Carol al României a dis
pus, ca suma resultată din reducerile be
nevole la lista Sa civilă, pe anul 1902, să 
fie destinată pentru restaurarea mai mul
tor biserici istorice din țeră.

Mandatul din Cristian. In cercul 
Cristianului (comit. Sibiiu), devenit va
cant prin mdrtea dep. Schwicker, după- 
cum anunță „Keleti Ertesito“, candidatul 
partidului liberal va fi Hoor Mor, profe
sor la politechnicul din Budapesta și di
rector la fabrica Ganz. Partidul poporal 
săsesc încă nu scie pe cine va designa 
de candidat. Notăm, că în cercul Cristia
nului sunt 445 de alegători Români, 353 
Sași și 4 Unguri. Comitetul central elec
toral al comitatului Sibiiu a ținut eri șe
dință pentru fixarea terminului de alegere.

DSrîmarea clopotniței catedralei 
San-Marco. Din Veneția vine scirea, că 
clopotnița catedralei San-Marco din Vene
ția, s’a dărîmat. Dărîmarea s’a întâmplat 
alaltăeri dimineța la 10 ore, făcând strică
ciuni loj-ei și bibliotecei lui Sansovino, 
precum și unei părți din palatul ducal. 
Din turn n’a mai rămas în piciore nici 
măcar un metru. Prețiosa loje Sansovino, 
care avea o valore de mai multe milifine 
și era unul dintre cele mai splendide mo
numente din lume, a dispărut în bucăți. 
Turnul avea înălțime de 30 metri. Intrega 
piață San-Marco a fost acoperită de ruine. 
Nu se scie nimic de sortea clopotarului, 
de unde anunța incendiile și sosirea vase
lor din largul mărei. Se svonesce, că și 
palatul ducal și biserica San-Marco sunt 
în pericol. Clopotnița a fost clădită acum 
500 de anî. Dărîmarea a produs o viie 
emoție în întrega Italie. Ea e considerată 
ca o nenorocire națională. S’a deschis o 
subscripție universală pentru reconstruirea 
turnului. Ministerul de inștructiune al Ita
liei va subscrie un milion. Consiliul comu
nal din Veneția a votat 500.000 lire pen
tru reconstruire. Banca de păstrare din 
Veneția a subscris de asemenea 100.000 
lire. Cei pe cari sortea i-a favorisat să 
vadă Veneția, n’au întrelăsat de sigur să 
visiteze monumentala catedrală și turnul. 
Numai din înălțimea turnului se pute 
orienta orl-cine asupra orașului clădit pe 
cele 117 insule mici. Când Napoleon cel 
mare a ocupat Veneția, nemuritorul beli- 
duce s’a urcat în turn călare pe cal.

Prea multe profesore. Ministrul in
strucțiunei publice Wlassics aduce la cu- 
noscință publică faptul, că numărul ab
solventelor de preparandii cu diplomă de 
profesore s’a înmulțit așa de tare, încât 

ce se pun pe lăngă 
dânsul, nu e în stare a plasa nici pe a 
decea parte din petiționare Ministrul este 
espus de asemenea la multe ispite și din 
partea acelora, cari stăruie pentru câte 
un loc gratuit la internatele preparandiei.

ocupat tocmai cu număratul banilor, o 
lăsă să-l sărute. Vădând, că nu o împinge 
dela sine, nici nu o bate, îl mai sărută de 
câte-va orî, îl cuprinse în brațele sale, și 
îl săruta mereu din totă inima. Apoi fugi, 
par’că spăriată de ceea-ce a făcut.

Ce se petrecea în sărmanul ei cap? 
Ținea Ia băiat, fiind-că jertfise pentru el 
totă averea ei de cerșitore, ori fiind-că îi 
dăduse prima ei sărutare de iubire? 
Taina, pentru-ce iubesce cine-va, este ne- 
pătrunsă la cei mari, ca și la cei mici.

Luni întregi visa ea despre colțul 
dela cimitir și despre băiat. In speranța 
de a-1 revede, fura dela părinți, defrauda 
ici un gologan, colo un alt gologan, când 
ducea scaunele pe la case, ori când mer
gea să cumpere de ale gurei.

Când a mai trecut pe aici, avea adu
nați doi franci, dfir nu putu vede pe fiul 
farmacistului, decât odată, bine îmbrăcat, 
în dosul giamurilor farmaciei, ședend între 
două clondire mari umplute cu un fluid roșu.

(Va urma).

Aceste lucruri publicate prin organul ofi
cial „Bud. Tud.“ le anunță ministrul pen
tru orientarea părinților și a aspirantelor. 
Etă deci un număr înspăimântător de pro
letare intelectuale, cari după atâta învă
țătură se văd acuma lăsate pe drumuri, 
căci după-ce s’au îndulcit la carte, puține 
vor fi, cari să aibă tăria sufletescă a se 
întfirce la bucătărie să facă răntaș.

Pentru masa studenților din Bra
șov. au întrat: In loc de cunună pe si
criul regretatului Ștefan Coleșiu, oficiant 
superior telegrafo-postal în Craiova, dela 
familia reposatului, prin D-l Andrei Coleșiil, 
fermacist în Focșani, 100 lei. — Primescă 
pioșii donatorii cele mai vii mulțumite. 
Direcțiunea scotelor gr. or. române din 
Brașov.

Pentru Maghiari și Sădii. Da pro
punerea comisarului regesc pentru Secui, 
Sandor Jănos, ministrul de agricultură Da- 
ranyi va distribui în comitatul Târnavei- 
mici galițe de rassă în valore de 10,000 
cor. prin intervenția reuniunei economice 
din comitatul amintit. Scopul 'țeste aju
torarea Săcuilor. — No ke tare-i minu- 
natye !

Bătae între pangermani și creștini 
sociali. In orășelul Eger din Boemia s’a 
ținut Duminecă o adunare a partidului 
Germanilor estremi. In presăra adunării 
s’a ținut într’un restaurant o seră de re- 
cunoscință, la care au participat toți de
putății pangermani din „Reichsrath“ și 
numeroși delegați. Creștinii sociali au pro
fitat de ocasie pentru a-se răfui cu pan- 
germanii. Sera o mare aglomerație de 
omeni era pe piața târgușorului, strigând: 
„Abzug Sch<5nerer!u „Să-i scotein din Eger!“ 
Demonstranții cântând imnul austriac s’au 
dus la restaurantul unde se aflau panger- 
manii și au manifestat aici în contra lui 
Schonerer. Pangermanii vădând acesta, au 
eșit pe stradă cântând „Wacht am Rein“, 
cântare la care creștinii sociali au răspuns 
cu „Gott erhalteu. Poliția a intervenit, însă 
păruiela între adversari n’a putut fi evi
tată. Bătaia a durat cam o jumătate 
de oră. Înainte de ciocnire deputatul Iro 
voia să sfătuiască pe ai săi și pe contrari 
la moderațiune, o pietră însă sbură spre 
el și l’a nimerit așa de bine, încât cădii. 
Rănitul fu dus la spital.

Un chelner înjunghiat. Adi dirni- 
neță pe la firele 8, calfa de pantofar San
dor Denes s’a dus în timpul concertului 
musicei orășenesc! în stare de beție la ca
feneaua „Bellevue“, unde s’a aședat la o 
masă încă cu trei tovarăși, cerând beutură. 
Chelnerul I. Hoffmann i-a rugat politicos, 
să se îndepărteze, căci, nu se cuvine să 
facă scandal într’un așa local. Doi din cei 
trei au și plecat, Săndor Denes însă a 
scos cuțitul și i-a aplicat chelnerului două 
împunsături în spate și una în piept. Chel
nerul grav rănit fu transportat la spital, 
er atentatorul a putut fugi nesupărat. Pro
babil, că poliția îl va fi prins deja. Săn
dor este originar din comuna Egerpatak 
(Treiscaune).

Prințul Kastriota în Bucuresci. 
In curând va sosi în Bucuresci prințul 
Aladro Kastriota, pretendent la tronul 
Albaniei. Sosirea lui este în legătură cu 
mișcarea de independență a Albaniei. Al- 
banesii din Bucuresci fac mari pregătiri 
pentru primirea șefului lor.

Biblioteca Academiei Române. Din 
buletinul, ce d-l Bianu, bibliotecarul Aca
demiei române a început să publice lunar 
asupra mișcării dela acea bibliotecă, es- 
tragein următorele date’de pe luna Iunie: 
Au fost consultate în localul biblietecei 
1558 volume de cătră 331 cetitori. împru
mutate acasă 51 volume Ia 10 cetitori. In 
sala de lectură s’au aflat 1653 cărți, 
25 reviste-române, 58 reviste străine. Ma
nuscripte au fost consultate 146 de cătră 
41 cetitori, er documente 1367 de cătră 
24 cetitori. Biblioteca s’a sporit în numită 
lună cu 283 volume și broșuri, 84 numere 
de reviste române, 121 străine, 3 atlase și 
hărți, 1 stampă, 44 volume manuscrise, 
3546 documente, 32 fotografii, 1 album.
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0 artistă premiată. D-ș6ra Honig- 
berger, cântăreță premiată cu medalia cea 
mare olandesă, anunță, că va da un con
cert în sala Redutei în diua de 5 August. 
D-șora Honigberger, fiind originară din 
Brașov, în publicul iubitor de artă se ma
nifestă deja de pe acuma un viu interes 
față cu concertul anunțat. Detailurî la 
timpul său.

Fulgerul. Furtuna ce s’a deslănțuit 
dilele trecute în mai multe părți ale țării 
n’a făcut pagube numai în sămănături, ci a 
dat prilegiu și fulgerului de a-șl juca rolul 
în mod înspăimântător. In comuna Csan- 
taver din comit. Baciii a aprins o casă, 
în Borsod a incendiat de asemenea casa 
proprietarului Geza Latinovici; în Băta- 
nia din comitatul Oianad a stricat o casă; 
în Kajo-szentpeter din Alba-regală a 
aprins erăși o casă; în Osetnek din co
mit. Gomor a omorît un om, în hotarul 
Tîrnăviței din Huneddra a omorît pe doi 
feciori sub o salcie, în Nyir-Lugoș din co
mit. Sabolciu a omorît pe un păcurar, în 
Beneshaza din comit Zolyom a ucis de 
asemenea un om. In alte numerose localități 
a aprins diferite edificii.

Incendiu în Erica-roinâiiă. Joia 
trecută s’a deslănțuit {și în Ecîca română 
(Torontal) o furtună grozavă, în cursul că
reia a lovit trăsnetul în casa agricultoru
lui Iosim Lupșov, care a ars total, cau- 
sând pagube în valore de aprdpe 2000 
corone. Din norocire casa a fost asigurată.

In contra Bulgarilor macedoneni. 
Guvernul turcesc a luat severe măsuri în 
contra Bulgarilor macedoneni. Autorită
țile au primit o iradea a Sultanulni 
prin care sunt învitați toți cei cari 
au arme, să le predea de bunăvoie, căci 
altfel, după 15 dile, vor fi considerați de 
brigand!.

Ucidere și sinucidere. In diua de 
13 Iulie comptabilul Heinrich Schultz, în 
-etate de 23 ani, fiul unui comerciant de 
vinuri din Sibiifi, a dispărut dela casa pă- 
rintescă. In aceeași di se observă și dis
pariția lui Mihail Maschalko în etate de 
12 ani, fiul unui alt comerciant din Sibiifi. 
Fiindcă se întîmpla adesea ori, că amândoi 
'făceau escursiuni la Ocna-Sibiului, s’a cre- 
-dut un moment, că și de astă dată s’au 
dus acolo. Unul din frății lui Suhultz însă 
■observă alaltăeri, că lipsesce cheia pivniței, 
Cuprins de o presupunere sinistră alergă 
însoțit de un al doilea frate la ușa pivni
ței, pe care o găsesce închisă pe din lă- 
untru. Forțându-se ușa, li s’a presentat 
.ochilor un oribil spectacol: băiatul era 
culcat jos ou capul sdrobit, er contabilul 
Schultz era spânzurat pe o scară, ce atârna 
•d'asupra unui butoiu. Schultz sdrobise în- 
<tâiu capul băiatului cu un ciocan, apoi 
își luă singur vieța. Groznica crimă a co
mis-o Schultz într’un moment de alienație. 
Familiile celor doi tineri sunt inconsolabile, 
■mai ales 'însă Mihail Maschalko și soția 
sa Aurelia n. Pop, cari au perdut în bă
iatul lor un elev sîrguitor, care trecuse 
anul acesta ;în clasa a doua gimnasială.

Șerpe în legăn. Femeia Martonne 
din Bodrog-Zsadâny a eșit dilele acestea 
la lucrul câmpului, luând cu sine copilul 
său de țîță, pe care l’a atârnat, într’un le- 
gănaș, de crenga unui pom. Peste puțin 
îtimp femeia aude pe copil plângând. Fe
meia se duce se vadă, ce e? Când colo 
un șerpe se încolăcise în jurul gâtului și 
îl mușcase pe oopil. Peste câte-va ore co
pilul muri.

Socialismul și femeile italiene. 
Deputatul socialist Chiesa s’a convins 
dilele iacestea, că nu e bine să mănânci 
•cireșe dintr’un blid cu femeile italiene. 
Chiesa anunțase o conferență în orașul 
Rossiglione. S’a și dus la fața locului și 
s’a încercat să vorbescă cătră popor. Ce 
să vedi însă? De câte ori voia să deschidă 
vorba, se aglomerau femeile împrejurul 
lui și cântau psalmi și litanii, așa că nu 
i-se audia vorba, alte femei se suiseră în 
clopotnițe și trăgeau clopotele într’o dungă. 
Bietului Chiesa nu i-a rămas alta, decât 

.•să-și ia tălpășița.

Grânele treerate în România pană 
la sfârșitul săptămânei trecute, sunt de o 
superidră calitate estra-ordinară, atât în 
colăre, cât și în greutate. Multe din aceste 
grâne întrec greutatea naturală de 82 
kilogr. hectolitrul și au dat ca producțiune 
în multe localități, peste două chile la 
pogon. Decă timpul frumos nu va lipsi, 
recoltele de grâu, săcară, orz și ovăs vor 
fi anul acesta cu mult superidre chiar ce
lor din 1896. Agricultorii sunt, în parte, 
mulțumiți de prețurile actuale, și se sem- 
naleză contractarea unor cantități însem
nate de cereale pe basa prețurilor de lei 
60—63 pănă la 65 chila de grâu și lei 
810—930 vagonul de ovăs după calitate, 
la gări.

Comisiunea pentru statorirea dării 
cl. III își ține ședințele în casa Sfatului 
în fie-care di, începând dela 8 ore dimi- 
neța. Facem atenți pe concetățenii noștri 
a-se presenta tot-deuna la 7'/2 ore în casa 
sfatului. In 17 Iulie. Agenții: prin case, 
voiajori, voiajori comerciali și de asigu
rare. In 18 Iulie. Instalatorii de apăducte, 
Gottceberii, țiganii musicanți, musicanții 
orășănesci, arândașii de moșii. In 19 Iulie: 
Sculptorii, conducătorii de afaceri, ingi
nerii antreprenori, antreprisele de beton, 
de asfalt, scoterea gunoiului, transporta
rea petrișului și transportarea de lemne, 
întreprinderi de lemnării, de cumpărat pă
duri, de zidiri, presentări ocasionale și po- 
sițiile supletorii.

Musica orășenescă va cânta de adi 
încolo în fie-care sără, dela 8* */ 2 începând, 
la cafeneua Neustădter.

€1 o n v o c ar i.
Despărțământul XVI Sălăgean-Chio- 

ran al Asociațiunei pentru lit. rom. și cult, 
pop. român, își va ține adunarea sa gene
rală în comuna Santău la 3 August a. c. 
8 ore a. m. cu următorul

Program : 1) Deschiderea adunării prin 
presid. 2) Raportul actuarului despre acti
vitatea anuală. 3) Raportul despre starea 
cassei. 4) Esmiterea comisiunilor pentru 
censurarea raporturilor, conscrierea mem
brilor noi, colectarea taxelor și referadele 
acelora. 5) Alegerea comitetului desp. pe 
un period de 2 ani. 6) Alegerea a doi 
delegați la adunarea gen. a Asoc. 7) Pro
puneri diverse. 8' Cetirea disertațiunilor 
anunțate la presidiu. 9) Fixarea locului 
adunărei gen. viitore. 10) închiderea adu- 
nărei prin presidiu.

On. membrii și toți binevoitorii păr
tinitori a culturei poporului român sunt 
rugați a lua parte la acestă adunare.

Șimleă, Iulie 1902.
„ AUmpiu Barbulovici, Augustin Vicciș, 
; vicariu și direct, despărț. actuar.

*
Reuniunea femeilor române selăgene 

va ține adunarea sa generală la 3 August 
a. c. 10 ore a. m. în Santău cu următorul

Program: 1) Deschiderea adunărei 
prin presidenta. 2) Raportul secretarului 
reuniunei. 3) Raportul ddmnei casieră a 
reuniunei. 4) Esmiterea comisiunilor pentru 
censurarea raportelor, conscrierea membri
lor, colectarea taxelor și referadele acelora. 
5) Propuneri diverse. 6) Cetirea disertațiu
nilor anunțate la presidiu. 7) Fixarea 
locului adunărei gen. viitore. 8) închiderea 
adunărei prin presidență.

Pre onoratele membre și toți prote- 
giatorii culturei femeiei române, sunt res
pectuos rugați să binevoiescă a lua parte Ia 
acea adunare.

Șimleu, Iulie 1902.
Maria Cosma, A. Vicaș,

presidență. secretar.

Teatru de varietăți. Mâne, Joi, se 
încep la hotelul „Pomul verde" represen- 
tațiile teatrului de varietăți anunțat deja 
Se vor esecuta cântece românesc! și 
dansuri naționale.

Concertul Maria Demetrescu.
Aseră, după cum s’a anunțat, a avut 

loc în sala redutei concertul ddmnei De
metrescu (Mara d’Asty). După aprecierile 
elogiose ale diarelor italiene și germane, 
din cari am reprodus și noi și diarul ger
man din localitate un neînsemnat spici- 
legiu. publicul se afla într’o așteptare ne- 
răbdătore, curios să vadă, decă succesele 
anunțate se vor justifica și la Brașov? 
Pentru că forte multi nu audiseră pănă 
acuma nimic despre numele distinsei cân
tărețe, cu tote că nu tocmai de mult dia- 
rele artistice din Italia erau pline de lau
dele cele mai mari la adresa artistei.

Ei bine, așteptările publicului nu nu
mai că au fost justificate, der au fost 
întrecute prin succesul desăvîrșit, ce l’a 
obținut aseră celebra artistă.

Cum se definim mai esact vocea 
ddmnei d’Asty? Credem, că definiția, a 
făcut’o nu se pote mai precis „Rivista 
teatrale melodramatica*  din Milano, când 
scria la 1898: „Essa e quello, che si dice 
un vero soprano leggero, dalia voce sim
patica, estesissima e dalta agilită prodi- 
giosa“.

Cuvintele acestea, pe cari ori-care 
Român le înțelege, așa că ne simțim dis
pensați de a le traduce, s’au adeverit aseră 
în măsură deplină.

Ceea ce am audit aseră cântându-se, 
pentru cea mai mare parte a publicului 
— și erau de față de aceia, cari au avut 
ocasiune a audi pe cele mai celebre pri
madone — a fost recordul cel mai mare, 
ce se pote atinge în specialitatea cântării 
de coloraturi (Coloratur gesang.)

A început cu favoritul său compo
sitor Verdi, cântând aria cea mare din 
Traviata. Publicul o asculta cu respirația 
oprită și adevărate salve de aplause o 
recompensară. Din balcon artista fii aco
perită de buchete, er din parter i-s’a dat 
un forte drăgălaș paner de flori.

Același succes l’a avut și cu aria 
din „Rigoletto", cu serenada lui Schubert 
în fine cu tote, der decă m’ar. întreba 
cineva, că afară de cele patru cântece 
naționale cântate la urmă, care mi-a plă
cut mai mult, deși alegerea mi-ar veni 
grea, totuși par’că m’ași pronunța pentru 
„Air de folie de Lucie11 (Donizetti), în care 

a fost acompaniată pe flaut de d-1 Ferd. 
Altdorfer.

La sfîrșitul programei era pusă „o 
arie română11. Acestăarie a trebuit însă să 
o repete și fiind-că aplausele nu mai voiau 
a înceta, ne-a mai cântat încă două cân
tece („Mândruliță dela munte" și „După 
fragi și după mure"), așa că dintr’o arie 
română s’au făcut patru.

Trebue se relevăm și jocul de scenă 
al artistei, care, firesce, în solurile cântate 
n’a putut eși așa de bine în relief, der 
totuși ni-a dat o ideie despre ceea-ce pote 
produce într’un ansamblu, jucând un rol 
întreg dintr’o operă.

In locul d-lui Richter, care a fost 
împedecat de a acompania pe artistă, d-1 
profesor Lassel a binevoit a lua asupra 
sa acompaniarea și s’a achitat cu dibăcia, 
pe care a dovedit’o de atâtea-ori acest 
distins maestru.

De asemenea acompaniarea cu flau
tul a d-lui Altdorfer a fost la înălțime.

După tc5te acestea însă regretăm, că 
publicul nostru nu și-a dat concursul în 
măsura, pe care ar fi meritat’o eminenta 
artistă. De aceea succesul concertului a 
fost desăvîrșit numai în partea morală.
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abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1902

s’a deschis nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.
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ULTIME SOIRI.
Budapesta, 15 Iulie. Foia banf- 

fystă „Magyar Sz6u atacă violent 
pe Szell pe tema, că ar fi cedat în 
cestiunea pactului, și cțice că a sosit 
erăși timpul de activitate prin fapte 
a lui Banffy, care s’a dovedit cel 
mai încarnat șovinist maghiar. „Ma
gyar Sz6“ îndemnă pe Banffy să se 
pună în fruntea oposiției, căci și par
tidul kossuthist l’ar saluta cu bu
curie.

Petersburg, 15 Iulie. Regele Vic
tor Emanuel a făcut afii o visită mi
nistrului rusesc de esterne Lambs- 
dorff și celorlalți miniștri. După 
prânfiul dela ambasada italiană re
gele a primit corpul diplomatic. Sdra 
la 6 a sosit dimpreună cu Țarul în 
Țarskoje-Selo, unde au făcut revista 
gard ei. In cortul imperial s’a aran
jat o serenadă în onbrea regelui. Mâne 
Miercuri va fi marea revistă a tru
pelor.

NECROLOG. Subscrișii cu adâncă 
durere facem cunoscută încetarea din 
vieță a iubitului nostru fiu, frate și cumnat 
Ștefan Coleșiu, ofiiciant superior telegrafo 
postai în Oraiova, care după o suferință 
grea și îndelungată, împărtășit fiind cu sf. 
Taine, și-a dat nobilul său suflet în mânile 
Creatorului, Vineri în 28 Iunie st. v. la 
ora 5 p. m. în etate de 48 ani, în Bucu- 
resci. Rămășițele pământesc! ale neuita
tului defunct se vor aședa spre eternă 
odihnă în cimiteriul bisericei gr.-or. din 
■ZSrnești Marți, în 2 (15) Iulie a. c.

Zermești, în 1 Iulie v. 1902. Fie-i ță- 
rîna ușoră și memoria binecuvântată! Ana 
St. Coleșiu, ca mamă. Andreiu, Ion, Nico- 
lae și Anastasia Coleșiu, ca frați și soră. 
Ion Strevoiu paroch, Maria Coleșiu născ. 
Boiu, Aurelia Coleșiu născ. Gogonea, ca 
cumnat și cumnate, unchiu, mătușă, și nu
meroși nepoți și nepote.

Diverse.
O țeră în care nu sunt temnițe. 

In Islanda nu esistă poliție. Omenii sunt 
atât de cinstiți, încât nu e nevoie nici de 
păzitori ai ordinei, nici de locuri pentru 
pedepsirea criminalilor. Istoria Islandei ra- 
porteză în timp de 1000 de ani numai 
despre două furturi. Intâiu s’au furat câte
va oi, însă fiind*>-cl  omul era sărac și furase 
oile, pentru-cîă nu avea cu ce-și hrăni fa
milia, s’a creț ',MÎ rușinea împreunată cu 
descoperirea crimei e destulă pedepsă pen
tru dânsul. La al doilea furt s’au furat 17 
oi și fiind-că hoțul era bogat, fu condam
nat se plătescă prețul oilor, apoi să-și vândă 
totă averea, și se plece din țeră, decă nu 
vrea să fie spândurat. Se înțelege, că ho
țul a părăsit țera pentru tot-deuna. încât 
pentru forurile judecătoresc!, esistă și acolo 
tribunale, dela cari se pote apela la tri
bunalul celor trei judecători din capitala 
Reykjavik, și de aci apoi se mai pote apela 
la tribunalul suprem din Copenhaga, căci 
Islanda aparține Danemarcei.

Sosiți în Brașov.
Pe <Jiua de 15 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Feinmann. comerciant. 
BucurescI, Dogariu, comerciant. Brăila. Angbel 
Teodorescu, dirigent de bancă. Brăila Arzt. voia- 
jior Sinaia. Rossmanik. funcționar Sibiiil

H. Europa: Capdebnu. Eger. Saros 
Staloc, Kiihn, Făgăraș. Schlon vjeoa Cliesp .Rem
scheid, Frigător. comerciant. Brăila căp Eliescur 
Dr. Baronii, Sinaia Dines™ aiutor do grefa Brăila- 
D-ra Stern, Maier, comerc. Bucnresrî

Proprietar: Dr. Aurel Aîuretșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. JPop.

DOCTORULALEXANDRU de VMDÂ-VOEVOD
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blauer Schlussel".
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
«lin EBra^ov, 

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

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

Scrieri scoEare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bânl, sâ pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Câ/ntul în. școla poporalii de luliu 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basdiu 
Ba țiu, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica, limbei române, pen
tru șoolele interiore, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani,

„învățătură creștinescă“ său Catechis- 
mul mare pentru tinerinjea greco-cat 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

^Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de loan Bariu11. 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
curi școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

Legea de pensiune pentru învăță
torii pop. din Ungaria. Prețul 44 bani 
(-f- 6 b. porto.)

Oral general pentru șodla română 
eu 6 c'ase și cu un singur învățător de 
Georgiu Maeyar. Prețul 80 b. (-(- 10 b. p.j

Îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
parandiall, a învățătorilor și a altor omeni 
de șoolă de V. Gr. Borgovan prof, de p^da 
gogie. Elițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Scriptologia seu modul de a nvăța 
cetitul scriind. Indreptarin pentru învăță
tori la traciarea Abecedarului de Basilin 
le.tri prof, preparandial pens. Prețul cor, 2 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șco!ele popor, rom. întyămiV pB baga nou 
lui plan ministerial d9 învfjț de loan Dariu 
cu concursul mai multor b-.țl de șcdlă 
Partea I. pentru anul I-ui și al II-lea de 
sedlă. Prețul 32 bani (~|~ 10 b. p.)

Aritmetică pentru șcblele poporale de 
F. E. Luriz. Tradusa de un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de șco ă. 
Numeni 1 - 10, 10-20 și 20—1C0. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

Geografia Ungariei și elemente del 
geografia gen-rală pentru școlele poporale 
de Dr. Nicolau Pop, conrectur, și profesor 
asesor consistorial, revădută și îndreptată 
mai ales cu prvire la cate statistice de 
Nicolau Pilț a profesor la gim. rom. gr. 
or. din Brașov. Editiunea a șăptea (cu 
charta Ungariei) Prețul: 0 b. plus 10 b porto.

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s'au vândut până acum.

1) Lascar Vi oreseu, O icbnă a Mo- 
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vendut i ănă acnm, este adi numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

2) Fbesii de Veronica Micle, regretata 
ndstră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesil complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bme cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui oo'ipă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

7) „ Vrei se te iubescă bârbatu ?u 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice serio-e și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-]- 5 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sc6- 
lele de băeți și de fete. Gu 57 figuri în 
text, de 1). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-)- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sămă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. O. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loo 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de șine. In loc de 4 cor. se vinde 
eu 2 cor. (-(- 10 b. porte.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.45
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4V2°/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°/0 .... 97.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 206.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 50
Renta de argint austr........................101.80
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de aur austr.............................121.30
LosurI din 1860.................................. 153.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 712.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 682.50
NapoleondorI...................................... 19.05
Mărci imperiale germane . . . 117.12'/2
London vista . . . ,i . . . 239.82'/2
Paris vista.................................. 95.32''/2
Rente austr. 4% de corone . . 99.75
Note italiene.................................. 94.—

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 Ti 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Ruble RnsescI „ 2.54 n —.—
Mărci germane „ 117.25 T —.—
Lire turcescl „ 21.40 n 21,50
Scris .fonc. Albina 5% 101.— n 102 -

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

Se caută de închiriat 
imediat seu dela Sânmihaiuo locuință 
partere, seu prim etaj, cu 6 — 7 odăi 
și cabinet de baie, în Brașovul-vechiu 
Blumena seu Scheiu, du departe de 
piață, dacă e posibil îutr’o casă nouă.

A-se adresa la Saiamon Eisenstein 
în piață.

m yy y yy yy xy

O

Pentru

Vilegiatură in Brașov 
0 casă cu etaj 

fbrte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Brașov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din done 
locuințe frumose, parte parche
tate, fie care cu 5 odăi, 2 bucă
tării. 2 cămări, odae de bae, piv
niță mare, șopron, spălătorie, gră
dină și o curte s; ațiosă, aprdpe 
de piață, forte cantată, pentru 
locuințe de vară, este 
um “vozn-clSLire, om 
din causa mutării, cu preț mo
derat și din mână liberă.

Informații Strada Caterinei 
Nr. 17 în etaj
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-= ANUNȚ. =—
Cu diua de adi punem în circulație cea mai 

renumită și plăcută apă minerală

M R E P A T l(( SSaȘgî
provenită din isvorul „Bathori“ din Kăszon-lmper, 
în stare cât se pote mai prospStă.

Profesorul de universitate Or. Kela Ijengyel se espri- 
astfe!:
„Isvorul din Kâszon-Impei’ „Repati“ dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid

's!;! carbonic, formbză o specialitate de apă minerală din 
'/ cele mai escelente și merită deci de a fi de aprope apre- 

S, ciată.“

? Profesorul Dr. Sigismund Pmjesz ijice:
IȚ „Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat
*® de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni

lice ale membranelor mucose.
Ij5 Profesorul Or. WHhelm Uanko se esprimă

„Apa minerală „Repati“ este nu numai o apă 
u de b’eut, ci este tot-odată o apă vindecătbre,
H neprețuit, și pote concura în ori-ce privință cu apa scumpă 

importată din Boemia, numită apă de Krondorf.11 

® Depositul principal se află
| kla- iu Târgul boilor nr. 4. 
k Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.[Hi 1-25.(593)■ - --- _---- —— ■ — —--- ■ —s- ulm———-M..»-

c a t a r a-

astfel: 
escelenfă. 
d e efect

-A
G ■)

sianui
Orașov, Tergal SsmSui Wr. 80.

Acest stabiliment este prove^ut 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 
comande cu promptitudine
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a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri-

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in iotă măr/i/mea-

mi
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

p RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE $1 DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^-TVTE.

FOÎ mlouo.
BILETE DE VISIT A

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUDĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWOfTKflSE.

Comandele eventuale 
tipografiei, 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.

c

€

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


