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Campania memorandistă.
(Epilog).

încheiere.

Ipis’am, că lucrarea sobolilor s’a 
început din primăvara anului 1894. 
Ce-l ce vrea se ai ba cunoscință mai 
de aprbpe despre acesta, sS eitescă 
broșura „Tribuna și tribuniștii” apă
rută în Bucuresci la 1896 și scrisă 
de loan Slavici, er spre mai buna 
înțelegere sg cetescă și critica aces
tei broșuri publicată în Martie 1896 
în „Gazeta Transilvaniei11, sub titlul 
„Condeiul simbriaș“.

In broșura sa numită loan al 
lui Serbu-cojocarul din Șiria, cjis șt 
Slavici, vorbesce între altele de 
,noua direcție dată de băeții, cari 
s’au succedat la „Tribuna41 din pri
măvara anului 1884 pănă în iârna 
anului 1895“ — când, precum seim, 
a isbucnit așa numita „crisă a Tri
bunei41 și „tribuniștii de baștină11 
au provocat ruptura în comitetul 
central al partidului.

Fostul șef al „băeților”, cari 
s’au succedat la „Tribuna11, spunea 
la fie-care ocasiune, și-o spune și în 
broșura sa amintită, că venise dela 
Bucuresci, ca gazetar în Ardei, „cu 
angajamentul de a resolva conflictul 
dintre Români și Maghiari41. Mărtu- 
risesce în aceeași broșură, că nu a 
succes nici lui nici „băieților41 de a 
ajunge la o ast-fel de „resolv'are”, 
și acesta numai din causa solidari
tății naționale. Eată, ce se pote ceti, 
în privința acesta în „Gaz. Trans.“ 
nr. 45 din 1896:

„... Doi-spre-dece ani cle-arândul 
Slavici cu amicii sSi intimi dela „Tri
buna41 au intrigat, aci în ascuns, aci 
pe față cu scop de a sparge rendu 
rile partidului nostru național și cu 
scop, ca, după-ce vor reuși a-1 des- 
bina, sâ potă ei înșiși lua în mână 
pretinsa „resolvare a conflictului” și 
să ajute astfel — cum cțice broșura 
„Tribuna și tribuniștii11 — omenilor 
de stat ai României „de a face ser
viciul amical solicitat de Maghiari, 
potolind mișcarea română din țările 
coronei ungare11.

Decă, pe lângă acest scop măr
turisit, loan al lui Serburcojocaru a 
avut o atitudine atât de echivocă în 
decursul activității sale Ziaristice la 
noi. decă el în „Tribuna' făcea po
litică imperialistă, seu cum îi mai 
cjicea „politică dinastică austriacă”, 
pe când de altă parte ne asigura, 
că se căsnesce a da mână de ajutor 
omenilor de stat ai României, „ca 
se potă face Maghiarilor serviciul 
amical, de a interveni cu succes pen
tru potolirea mișcării naționale dela 
ioi“ : acesta este una din acele multe 
contraziceri, ce caracteriseză nesin- 
îeritatea și nepriceperea tuturor ce- 
or dela „noua direcție”.

PricepuțI ori nepricepuțl, sin- 
terl și drepți ori vicleni și răutăcioși, 
lestul că sobolii au făcut tot ce au 
>utut spre a compromite interesele 
■.ele mai sfinte și însăși situațiunea 
artidului nostru național. Am arătat 
u prisos, cum au procedat mâi 
Ies în causa memorandului, la co- 
onă, așa că nu mai este de lipsa' 

se spunem, decât că le-a succes a 
trage în noroiu și acesta causă.

Cea mai revoltătore purtare au 
avnt’o sobolii în sînul comitetului 
central al partidnlui nostru, ales de 
conferența națională dela 1892. Este 
de nedescris aroganța și îndrăsnela, 
cu care matadorii „tribuniști” din 
comitet se dedaseră a procede în 
mod cu totul arbitrar, fără a ține 
sema de ceea-ce le era permis ori 
nu și fără a avă consciința datoriei 
și a răspunderei lor față cu partidul.

Cunoscem peripețiile și neajun
surile, ce le aduse cu sine acestă 
purtare. Pe cel mai mare dintre nea
junsuri însă nu l’am accentuat pănă 
acuma, decât în trecăt.

Tribuniștii „băștinași44 seu „ne- 
băștinași”, cari cu ajutorul soților 
lor din comitet și al Ziarului, du 
care dispuneau, ajunseră a dirige de 
fapt trebile comitetului, au ignorat 
din capul locului organisațiunea par
tidului nostru. Cât-va timp, pe la 
început, încă se adresau — mai 
mult pr<> forma—și la câte un subco
mitet al partidului, în care nu pre- 
ponderau „amicii” lor. Der de pe 
la 1893 încoce, nici nu mai voiau 
să scie de comitete și de omeni de
votați ai partidului în diferitele ți
nuturi, ci se înțelegeau și lucrau 
numai cu cei-ce se dădeau de amici 
ai lor.

Astfel comitetul său, mai bine 
c]is, biroul din Sibiiu al comitetu
lui absorbea totul. De o conlucrare 
cu comitetele și cu factorii partidu
lui de pretutindeni, pe temeiul orga- 
nisațiunii și a disciplinii de partid, 
nici vorbă nu mai era.

Comitetul central ajunse a fi 
alfa și omega, ba am pute dice, că 
se presenta ca însuși scopul parti
dului. Dela comitet derivau tote și 
în el și prin el se petrecea întrega 
vieță a partidului. Nu se mai audia 
pronunțându-se, decât numele câtor
va membrii „mai marcanțl” ai co
mitetului. D’al de Brote, Lucaciu, 
Coroianu ocupau fotă cronica cjilei. 
De ei se vorbea, de ei se scria, ei 
erau, cari se jucau cu destinele par
tidului. Și acestă stare de lucruri a 
dăinuit încă și atunci, când mata
dorii dela cârmă s’au învrăjbit între 
ei și s’au luat de păr.

In modul acesta se sufocă orl-ce 
cugetare și inițiativa de sine sțătă- 
tore în sînul partidului și acesta se 
alese numai cu miserabila campa
nie, pusă la cale de „glorioșii diri
guitori” în contra bărbaților inde
pendenți ai partidului.

Eată în ce a culminat „campa
nia memorandista” și care este 
adevărata causă a deșastrelor, ce 
i-au urmat.

Sortea ironică i-a mai îndem
nat pe acești soboli periculoși se se 
laude, cum-că ei și numai ei ar fi 
ridicat „spiritul național” între Ro
mânii de dincoce.

E ușor a se dovedi, cum au 
ridicat ei acest spirit. Au fost nisce 
părăsiți, cari tote ideile, nisuințele 
și pornirile adevărat naționale ale 
poporului le-au folosit și le-au es- 
ploatat în interesul lor egoistic, nu

mai pentru satisfacerea fuduliei lor 
și pentru a pute, sub flamura na
țională, să pescuiescă în turbure.

Merseră pănă a afirma, că ei au 
produs entusiasmul, ce s’a manifes
tat în anii trecuțl. Cu același drept 
ar pută pretinde ori-ce risipitor, care 
aruncă nebunesce în vent capitalul 
moștenit, că el a muncit și a jert
fit, ca să-l agonisescă.

In câțl-va ani de Z’le nu se pote 
produce un astfel de interes și o 
astfel de însuflețire ca aceea, pe 
care a dovedit’o poporul nostru cu 
ocasiunea manifestațiunilor din anul 
trecut.

Pentru a ajunge aici, au trebuit 
să muncescă și să jertfescă câte-va 
generațiuni și nu farsorii politicei de 
compromitere a tot ce poporul avea 
mai scump puteau vre-odată să pro
ducă un astfel de resultat.

De aici se esplică, ca însu-șl 
poporul nostru a rămas, har Dom
nului, pănă ac|I încă ferit de can
grena ce a bântuit conducerea par
tidului și a fost numai spectator al 
mirodeniilor, ce s’au petrecut în ea 
dela 1892 încoce.

Acăsta ne dă speranța într’o 
apropiată reculegere, căci grosul parti
dului nostru național nu pote să fiă 
condamnat a suferi vecinie pentru 
păcatele unora, cari s’au avântat pe 
șea, fără să scie călări!

Remaniare ministerială. Foile din 
Bucuresci ne aduc soirea, oă o remaniare 
ministerială s’a făcut pe diua de. eri, ca
binetul compunendu-se astfel: d-1 D. A. 
Sturdza președinte și resboifi; d-1 P. 8. 
Aurelian domenii; d-1 Eugen Stătescu jus
tiție; d-1 Emil Gostinescu finanțe; d-1 G. 
D. Ballade interne; d-1 C. Stoicescu lu
crări publice; d-1 Sp. Haret culte și d-1 
1. I. Brătianu externe. Din vechia forma
țiune a eșit d-1 B. Missir.

Cestiunea limbei cehice. „Narodni 
Listy“ din Praga e informat, că în lsclil 
se ocupă serios cu planul, de a se intro
duce limba cehică în serviciul intern al 
administrației.

Tripla alianță. Diarul „Kolnische 
Zeitungu publică o notă oficidsă, ca răs
puns la unele comentarii ale pressei en- 
gle.șe cu priyire la tripla alianță. Diarul 
citat spune, că, e. autorisat se declare, că 
basele politice ale triplei alianțe n’au 
fost schimbate, der că e forte posibil, ca 
să se fi modificat seu să se mai modifice 
planul de execuție a acestei alianțe, plan 
care ține de strategia militară. E neexact, 
că tratatul celor trei puteri ar fi cuprins 
vre-odată o stipulațiune, obligând Italia 
să trimetă, în cas de răsboiu între Austria 
și Rusia, o armată la granița română spre 
a se sprijini silințele Regelui Carol al Ro
mâniei, care ar năvăli în Basarabia. La 
sfârșit „K. Z.44 pretinde, că o putere, care 
nu face parte din tripla alianță, a încer
cat se obție modificarea baselor politice 
ale tractatului, der n’a isbutit.

Urmașul episcopului Pavel. Sub 
titlul „Demetriu Radu —. episcop de Ora- 
dea-mar.e‘L, diarul kossuthist „Euggetlen 

Magyarorszagu dela 29 Iulie n. scrie ur 
mătorele:

„Din sorginte bine orientată aflăm, 
că în ministeriul de culte s’au făcut tdte 
pregătirile, ca Demetriu Radu se fie numit 
cât mai curând episcop în Oradea-mare. 
Scaunul episcopesc din Lugoș va fi um
plut cu canonicul din Blașiu Vasile Hosszu. 
Soirea despre numirea lui Demetriu Radu 
de episcop Ia Oradea, produce pretutin
deni satisfacție între Români, pentru-că el 
este bărbat distins și bun patriot. împre
jurarea, că cea mai bogată episcopie ro
mână ajunge în manile lui, ‘nu pcîte decât 
se dumirescă pe Maghiari, judecând după 
activitatea, ce a desfășurat’o el în fruntea 
episcopiei de Lugoș.”

Victor Emanuel la Berlin. „Fer- 
severanza*  din Milano spune, că regele 
Victor Emanuel Ill va merge, peste Gott- 
hard, la Berlin, unde va sosi la 27 Au
gust. Regele, care va petrece patru fiile 
în Berlin, va fi însoțit de ministrul de 
esterne Prvnetli.

Maghiarisarea numelor proprii 
în justiție.

In numerul 27 de Dumineca am pu
blicat o parte dintr’un articol ăl d-Iui Dr. 
Justin Pop cu privire la maghiarisarea 
numelor proprii în justiție. D-sa vorbea 
despre un recurs al d-lui advocat Fran- 
cisc Hossu-Longin în contra încercărilor 
făcute de unii judecători de a maghiarisa 
numele pe cale ilegală.

Etă cuprinsul acestui recurs-protest, 
după-cum îl publică d-1 Dr. Justin Pop 
în „Libertatea44 dela 26 Iulie:

Se scie, că scopul de căpetenie al 
numelui e, se fie semnul deosebitor pen
tru fie-care personă seu familie în socie
tate, și e garanță pentru identitatea' 
aceleia.

Scopul acesta al numelui înse e cu 
totul nimicit prin maghiarisare, Căci în 
urma aceleia, persona se determină prin o 
notă streină și nici-deeum identică cu ori
ginalul numelui, care numai în limba ma
ternă pote ave acest caracter, dr numele 
strein, rămânând neînțeles de cel numit, 
urmarea e, că el însu-și nu se pote recu- 
ndsce pe sine.

Se luăm în socotință numai strigările 
îndatinate la pertractările dela judecăto
riile cercuale, tribunale, etc.— fiice d-1 
Hossu în protest. In atare cas părțile li- 
tigante ori martorul strigat, strigat cu 
nume schimbat, ca „Szocs P6teru în loc 
de Petru Suciu și „Gorog Mariska*  în loc 

.'de Maria Grecu, — nici pe departe nu 
scie, că el a fost cel strigat, și așa nici 
nu răspunde, că e de față. De aci apoi 
nesfîrșite contumațări nedrepte, prin cari 
partida ori Că îșl perde pentru tot-deuna' 
chiar și procesul cel mai drept, ori că nu
mai cu grozave cheltueli și greutăți se mai 
pote rehabilita!

Ațari jertfe.de drept, ș.i materiale- 
însă, cad în afară de programul și scopul 
justiției!

Amintim apoi împrejurarea, — dice 
protestul mai departe, — că în limba 
ndstră același nume are mai multe varia
ții, cari înse-și șe deosebesc și se folo
sesc după ținuturi. Exemplu eclatant e 
numele de loan cu variațiile: Iuon, Iuo- 
nuț, Ionel, Ioniță, Onuț, Nuț și Ianăș (prin 
comitatul Huneddrei), ori Nicolae cu for
mele : Nicu, Niculiță; Culiță, Liță, Culă, 
Oălaie, Laie, Naie și Miclăuș (prin comi
tatul Hunedorei). Deși aceste variații se 
reduc la un nume fundamental, fie-care 
dintr’însele are puterea determinătdre a 
numelui propriu, mai ales, că Românul 

jertfe.de
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mai cu predilecție întrebuințeză numirea 
de glumă, decât originalul.

Tote aceste variații inse se maghia- 
riseză cu stereotipul Jdnos. De aci apoi 
alt isvor de încurcături păgubitore pentru 
sărmanul Român, oare din biet suddrea 
sa plătesce scump dreptatea ungurescă!

Etă der desele și în viitor infinitele 
încâlceli, încurcături și greșeli fatale asu
pra identității cutărui individ, din cari vor 
urma neîntrerupte știrbiri în drept și pa
gube materiale pentru poporul nostru! 
-- stări aceste, cari nu pot fi dorite de-o 
justiție adevărată!

Mai ales vor fi dese aceste încurcă
turi la cartea funduară. Și bine sciu jus
tițiarii maghiari, că chiar cartea funduară 
e instituțiunea, la care amăsurat scopului 
ei. condițiunea fundamentală e, ca cel scris 
în ea se fie notat în modul cel mai acurat 
și precis, pentru a salva identitatea și cu 
acesta drepturile celui intabulat! Aici mai 
mult se cere imperativ păstrarea numelui 
original, pentru a preveni și încunjura 
nenumăratele controverse,' ce pot ocure 
din scrierea cu nume maghiarisat.

Să luăm, ca ilustrare, o pildă adevă
rată: La o judecătorie cercuală din părțile 
bănățene s’a pertractat rămasul unui tes
tator, care în decursul pertractării ereditare 
consecuent a fost onorat — și după morte, 
cu numele maghiar de Mihăly. S’a adus 
decisul de transcriere și transpus la forul 
funduar pentru intabularea drepturilor de 
proprietate. Forul funduar însă, forte co
rect, a respins cererea de a face in
tabularea, pe motivul, că decisul de trans
criere se referă la rămasul lui Szirb 
(Sârbu) Mihăly, er în cartea funduară e 
notat Serbu Meilă (variția numelui Mihăilă 
în părțile bănățene). Observăm, căjudecă- 
torul referent n’a fost Român, ci Maghiar, 
dela care pot învăța colegii lui.

Tot așa greutăți pot obveni când e 
vorba de împrumuturile hipotecare, ori 
pemnorarea pe cale execuțională a imo
bilelor cutărui debitor, când în lipsa in
dicării precise și fidele a respectivului, 
prea ușor să pot intabula realitățile altuia, 
— ceea-ce e o știrbire și îngreunare a 
vieții de credit!

Der nu numai urmările acestea de 
domeniul vieții practice ne face să vedem 
mărimea gravamenului, ce constitue noua 
operațiune de maghiarisare. Mai presus 
de tote maghiarisarea numelor nostre lo- 
vesce adânc în dreptul natural și în ega
litatea de drept și e în flagrant contrast 
cu sciința modernă, ba chiar și cu legile 
positive din țera acesta. Românul are 
drept tot așa de mult la numele lui, ca și 
Maghiarul'. Dreptul la nume e aceeași 
speție a drepturilor private, ca spre ex. 
dreptul de autor și dieptul de proprietate!

Dat fiind, că miniștri sunt obligați a 
jura, că vor apăra sanctitatea și inviola
bilitatea dreptului de proprietate (art. III. 
ex. 1848), maghiarisarea numelor e călca
rea acestui jurăment, ba o atare acțiune 
de maghiarisare e formală agitare și aten
tat contra dreptului de proprietate! fapt, 
ce în sensul §-lui 172 al. 2 din codicele 
penal, să cualifică de delict și ca atare 
cade sub punibilitate.

Poftiți, deci, voi aprigi procurori 
maghiari și aplicați legea, ai cărei slujbași 
sunteți, și contra acestor delicuenți!

Drept încheiere d-1 Dr. Iustin Pop 
esprimă dorința, ca lupta de apărare în 

contra acestui atentat să se arangeze pe 
întrega linie în stil mare. Corpul advoca- 
țial român — fie cumulativ, seu după 
teritoriile tablelor regescl — să presen- 
teze memorande energice la președinții 
Tablelor, în cari să ceră cu insistență cas- 
sarea practicei justițiare de a-se măghia- 
risa numele nostre.

In deosebi membrii români din ca
merele și comitetele camerelor advocațiale 
să apere causa acesta în sfera de activi
tate a acelor camere. Un esemplu îl pot 
ave advocații noștri în pășirea d-lui Dr. 
A. Cosma, care în camera advocațială din 
Timișora a reușit cu propunerea, ca pe 
teritoriile locuite de naționalități să fie 
numiți numai judecători, cari vorbesc limba 
poporului.

Resistența și apărarea s’ar face însă 
mai cu efect atunci, când unul fie-care 
dintre Români va sci să păstreze cu' fală 
numele seu, căci păstrarea numelui e de 
mare importanță, el e identic cu indivi
dualitatea, pe care ni-o determină în so
cietate. Păstrarea cu scumpătate și intactă 
a numelui însăinnă integritatea naționalis
mului și caracterului moral. Contrarul ni-1 
demonstra renegații, „cari de-odată cu ca
racterul își schimbă și numele, și de-odată 
cu schimbarea numelui își închină dracu
lui și sufletul".

SCIR1LE D1LEI.
17 (30) Iulie.

Lăsemântail episcopului Pavel. Con
silierii ministeriali Iuliu Toszt și Anton 
Jjabian lucreză deja de 10 dile în Oradea 
mare la inventarisarea lăsământului epis
copului Pavel. Din partea capitolului gr. 
catolic e delegat pentru acest scop cano
nicul Artemie Șarcafil, Comisarii guver
nului au găsit totul în cea mai bună ordine. 
Ministrul Wlassics a ordonat acum întreru
perea inventarisării acestui lăsăment și tre
cerea la dominiul repausatului episcop latin 
Schlauch, unde au început de asemenea 
inventarisarea. Acestă lucrare va dura cel 
puțin o lună, fiind domeniul acesta" de o 
estensiune enormă.

Avansare. D-1 Petru Pop, judecător 
la tribunalul din Brașov, este avansat în 
a 2-a gradație din cl. VII. — Gratulăm.

Un fișpan alienat. De câte-va clile 
circula svonul despre îmbolnăvirea fișpa- 
nului din comitatul Torontal. Svonul însă 
care spunea, că are bdlă de nervi, s’a des- 
mințit oficial. Diarul „Nagybecskereki Hir- 
lap" comunică acum, că fișpanul conte 
Bethlen este atins de alienație și spre con
firmare citeză următdrele cașuri: Deja cu 
ocasiunea instalării lui Bethlen a produs 
o impresie ciudată faptul, că fișpanul în 
discursul seu n’a rostit decât nisce frase 
incoherente, pe cari spre mirarea celor de 
față, le repeta mereu. La 11 Iulie a pre- 
sidat congregațiunea și la ședință ședea 

aiurat în scaunul său. Numai când cine
va ridica vocea mai tare, tresărea spăriat. 
In ultima ședință a comitetului comitatens 
a făcut propuneri imposibile, așa că mem
bri comitetului nu se mai îndoiau că fiș
panul este nebun. La banchetul de ins
talare adresa secretarului Vecsera între
barea: „Cât costă banchetul?" — „Comi
tatul a dat acest banchet în ondrea 
D-vostră. Totul e plătit." La aceste cu
vinte fișpanul răspunse agitat: „Ce mă
nânc eu, nu trebue să plătescă nimeni14. 
Și în adevăr plăti, ce a mâncat, din buzu
narul său.

In cafeneaua „La roșa" petrecea di- 
lele acestea o societate de tineri. Fișpa
nul, care era de față, porunci chelnerului 
să oprescă pe tineri, de a rîde așa tare. 
Chelnerul rugă societatea, să fie mai 
puțin sgomotosă, ceea-ce însă nu fo
losi nimic. Fișpanul trimise după gardiști 
și voia să escorteze pe tineri la poliție. 
Numai cu mare greutate putură să-l liniș- 
tescă. In aceeași cafenea s’a întâmplat, că 
fișpanul a cerut două cafele negre, pe cari 
le-a băut una după alta. După o jumătate 
de oră întrebă pe chelner, de ce nu-i aduce 
cele două cafele, pe cari le-a cerut deja 
de o jumătate de oră? — Se dice, că con
tele Bethlen a avut mari perderi la fa
brica de conserve din Deva. Guvernul se 
dice că scie despre tote acestea și fișpa- 
nului i-se va da în curând un concediu 
mai lung.

Necrolog. Primim soirea tristă, că 
Domeție Bogariu, învățător și director al 
școlei primare din Satulung, biserica Sf. 
Adormiri, a repausat subit adi nopte. Re- 
pausatul era unul dintre cei mai vrednici 
învățători și autor al mai multor cărți di
dactice. Ca învățător a funcționat timp de 
mai bine trei decenii. Răposatul a publi
cat diferite scrieri în diarul nostru și 
foiletonul început în ultimul număr al „Ga
zetei" de Dumineca „Ioniță Ciobanul" este 
din condeiul lui. Adresăm întristatei fa
milii sincerile nostre condolențe!

Protopopiatul Ciușinlui. Pentru 
postul de paroch gr. cat. și protopop al 
districtului Clușiu, s’a publicat concurs cu 
terminul de 15 August.

Sarafoff la Sofia. Diarul „Neues 
Wiener Tagblatt“ află din Sofia, că Boris 
Sarafoff, care, după cum se scie, a sosit 
acolo venind din străinătate, a stat ascuns 
trei dile pentru a studia opinia publică. 
Sarafoff a declarat corespondentului diaru- 
lui, că s’a dus la Sofia numai în scopul d’a 
lua parte la congresul macedonean, voind 
să arate vinovățiile și erorile actualei pre
ședinții. Sarafoff are de gând să facă a fi 
ales președinte. — Generalul Zancoff va 
presenta congresului documente contra lui 
Sarafoff, pentru a dovedi complicitatea lui 
la răpirea misionarei miss Elen Stone, și 
a tovarășei sale. Comisarul turc la Sofia, 

Aii Feruh Bey, a cerut arestarea lui Sa
rafoff.

Din Ocna Sibiiului se scrie diaru- 
lui „S. D. T.“ din Sibiiu: Duminecă s’a 
petrecut în „lacul damelor" de aici o 
scenă fiorosă, care putea ave urmări fatale. 
In numitul lac făceau bae mai multe domne 
și fete, între care și tînăra soție a unui 
sergent-major de infanterie. Acesta nesci- 
ind, că apa dincolo de balustradă este 
prea adâncă pentru neînotători, și vădend 
acolo o altă damă, la aparență stând li
niștită în mijlocul lacului, a înaintat cura- 
giosă spre locul cu primejdia. De-odată 
însă perdii terenul de sub picdre și fiind
că nu scia înota, s’a cufundat în apă. Dama 
din Iac înotă spre soția sergentului-major, 
cu gândul de a o salva. Acesta înse se 
atârnă cu atâta putere de salvatore, încât fii 
împiedecată în not și se cufundă și dânsa. Cu 
mari sforțări reuși totuși a eși la suprafață 
împingând pe ceea-ce nu scia înota spre 
balustradă. Femeile din interiorul balus
tradei încremeniseră de groză și numai 
una din ele avii atâta presență de spirit, 
încât ținendu-se cu o mână de balustradă, 
pe cealaltă o întinse spre cele două fe- 
femei, cari astfel fură scăpate.

Congresul cântăreților germani. 
In Graz s’au adunat pe diua de 26 Iulie 
reuniunile germane de cântări din tdte 
părțile locuite de Germani. Erau de față 
mai bine de 10.000 de cântăreți germani, 
între cari și reuniunile de cântări săsesc! 
din Transilvania și o reuniune de căntări a 
Germanilor din România.

Contra medicilor evrei. Diarul „J. 
V." din Viena se plânge amar contra an
tisemitismului, care ia proporții din ce în 
mai mari. Pentru a dovedi acesta, diarul 
evreesc citeză un cas dela societatea 
de ajutorare pentru cașuri de bolă me
seriașilor din Viena, unde s’a lipit o 
țidulă cu litere aldine pe interiorul 
școrței dela condicuța de legitimație. 
Acestă țidulă are următorea inscrip
ție: „Domnii membrii sunt rugați în 
cașuri de bolă a-se adresa la medici creș
tini “ „J. V." învită pe medicii evrei a-se 
solidarisa față cu asemenea boicotări ne- 
cualificabile ale creștinilor.

Cununie. D-1 Virgil Hațegan (Șeușa) 
și d-șora Cornelia Sava (Cetea), îsT vor 
serba cununia religiăsă Duminecă la 10 
August în biserica gr. cat. din Cetea.

Imoralitatea nuni profesor. In Kor- 
mend (Ungaria, dincolo de Dunăre) au 
arestat pe profesorul Mocsâri Ignaț dela 
școla civilă de fete, care a abusat de elevele 
sale. Patru-spre-dece eleve au depus agra
vant contra lui Mocsâry. Din acestea, trei 
sunt în stare binecuvântată. Consternația 
părinților e uriașă. O deputăție se va duce 
la ministru, cerând, ca din școlele de fete 
să fie escluși bărbații ca profesori. Direc
torul școlei a fost suspendat.

FOILETONUL „GAZ: TRANS."

Praf de culise.
La teatrul Național din Bucuresci, 

sus la rangul al doilea, chiar în fața scenei, 
e lojea cu numărul 73. Cei cari au fost 
la teatru și au avut parte de vre-o loje 
vecină cu acesta, ar șei de sigur să po- 
vestescă multe și mărunte despre băeții 
și fetele din acestă loje, care de multe-ori 
îi întrerupeau din ascultarea lor prin câte-o 
glumă Făcută la adresa artiștilor de pe 
scenă seu prin câte-un rîs răsărit așa ca 
din senin și destul de puternic, ca să-l 
audă vecinii.

Acesta e lojea elevilor și a absolven
ților de curând ai conservatorului. Li s’a 
dat anume locul acesta din fața scenii, 
ca să potă studia mai ușor jocul vetera
nilor, să ie admire creațiile seu, câte-odată 
să la observe greșelile, ca să se pcîtă mai 
târdiu feri de ele.

Sunt tineri cu toții și forte sucepti- 
bili. In mijlocul jocului celui mai captivant 
audi printre ei câte o exclamare de ad

mirație, la care alții, doritori s’ascul’te li
niștiți, răspund printr’un taci din gură!"

„Decă ’mi place!"
„Ei, taci!"
„Tac !“....
Și în felul acesta atenția veciriilof' 

vrăjiți de vîrtejul patimilor de pe scenă; 
e întreruptă, și numai ce-i vedl aruncând 
priviri încruntate spre loja viitorilor artiști 
dramatici. Ei se liniștesc pentru un mo
ment, până când un altul simte nevoia 
de-ași spune cuvântul de admirație, seu 
de zeflemea, seu de-a povesti o scenă ce 
i-s’a întâmplat noptea trecută, când se 
ducea singur acasă prin mahalaua cutare.

Așa sunt actorii; nu pot să tăinuescă 
nimic, sunt în stare să povestescă de dece 
ori același lucru fie-căruia cu care se în
tâlnesc, și când de forte multe-ori n’au 
nimic de spus, s’apucă și născocesc câte 
una, de rămâi încremenit.

„Mai acum câți-va ani — îmi spunea 
odată actorul A. — petreceam sera de anul 
nou într’o berărie din Mtinchen. Eram 
singur cuc și îini era necaz pe vremea, 
care trecea așa de încet. Așteptam medul 
nopții c’o nerăbdare nebună, ca și când 

cine scie ce comori ’mi-ar aduce. Der încalțe 
scifi, că i-am făcut o primire împărătâscă. 
Șă vedi: La două-spre-dece fără cinci, co
mandai două-spre-dece pahare cu bere. 
Mi-le aședai pe tote dinainte, ca pe niște 
soldați. Când începu cdsul să bată, înce
pui să beau; Cu fie-care bătătură golaam 
câte-un pahar și când cesul înceta, cădui 
sub masă."

Și-apoi cu un aer de gravă seriosi- 
tate adaugă: „Ce-are a face berea asta 
cu cea de la Mtinchen. Cu aia te amețesc! 
dintr’un pahar..."

In fața acestei povești năsdrăvane, 
n’am mai dis nici o vorbă și prietenul 
meu a rămas de bună credință, că min
ciuna i a reușit. Decă însă i-ași fi spus, 
că nu se păte, că-i greu de credut, că 
minte..., sunt sigur, că mi-ar fi răspuns 
forte năcăjit:

— „Ce , scii tu, care n’ai trecut în 
vieța ta granița !“...

Să revenim la loja 73.
Pe la opt sera încep să sosescă unul 

câte unul. Băeții vin mai de vreme cu 
speranța, că vor pute să ocupe câte un 

scaun și să stea liniștiți și comori în de
cursul spectacolului, der de forte puține 
ori se întâmplă să se bucure de locul lor, 
căci decă sosesc fetele, ei trebue să se 
scdle — din complesanță și de ochii lu- 
mei — și o fac acesta cu un aer de cea 
mai adâncă sinceritate. Ba le sărută și 
mâna, și încă cu multă grație, deși mulți 
dintre ei, în sufletul lor, nu le pot suferi 
și ar dori să nu le mai vadă în ochi totă 
vieța.

Aci e cuibul prefăcătoriei; se trag 
pe sfdră unii pe alții cu o seninătate ui- 
mitore. Se fac complimente, pe cari nu 
le-ar suferi un suflet cinstit, se aruncă 
alusiunile cele mai înțepătăre și chiai 
proste în necuviința lor, de cari fac ur 
haz nebun cu toții, simțind plăcere câne 
văd pe vre-un coleg al lor dat puțin prii 
baltă. Se trec în revistă apoi tote scirili 
dilei, se discută pe șoptite tainele și în 
templările culiselor; fie-care comenteză 
unii acusă, cercând să se ridice pe t 
alții apără, voind cu tot dinadinsul să par; 
drepți judecători, în sfîrșit aci e un ames 
tec de tot ce pote să esiste pe pămân 
și în ceriu, căci ei vorbesc cu aceeași ușu
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Din isprăvile lui Sarafoff.
Stoicoff P. unul din foștii omeni de 

încredere ai lui Boriș Sarafoff, actualmente 
mâna drâptă a ministrului președinte bul
gar Danev, a publicat o sensațională bro
șură despre isprăvile bandelor bulgare de 
sub conducerea faimosului Sarafoff. Bro
șura a fost distribuită, după-ce Sarafoff s’a 
reîntors în Bulgaria, și istorisesce lucruri 
îngrozitore.

Autorul broșurei mărturisesce, că 
membrii comitetului bulgaro-macedonean, 
au jefuit și omorîl pe cetățenii cu stare 
din Bulgaria și Macedonia, precum și pe 
inimicii comitetului. Lumea oficială din 
Bulgaria a, tolerat crimele lui Sarafoff, 
dedre-ce credea în liberarea Macedoniei 
și spera crearea unei Bulgarii-mari. Acum 
însă Bulgaria a înțeles, că tot ceea-ee a 
credut orbesce, a fost numai un vis, și de 
apeea descopere pe criminali în interesul 
prestigiului ei.

Stoicoff P. spune, că în spelunca de 
lângă Lesco s’a dat peste cadavrele a 50 
de omeni.

Voivoda Gioranto și Bulgarii distinși 
Sapardanov și Detev încă au fost uciși de 
omenii comitetului în Tapelare. Cadavrele 
au fost aflate. Stoicoff spune, că Sarafoff 
storcea câte 3—5 lire dela țăranii bulgari 
pentru cumpărarea de arme și pentru aco
perirea cheltuelilor arsenalului din Rus- 
ciuc. Poporul însă n’a vădut nici armele, 
nici arsenalul.

Sarafoff cu doi bandiți au ucis pe 
profesorul Gagalev, aplicându-i 36 împun
sături. In Padez a cădut victimă pumna
lului lui Sarafoff profesorul Limitrof. 
Uneltele credincidse ale lui Sarafoff erau 
bandiții Sandosky, Sava Mihailovici și 
Peeff Steano. Aceste bestii au ucis în co
muna Sirpinova pe preotul Naidinov și 
familia lui. Pe învățătorul Tampev Milon 
din Perlepe l’au ucis de-asemenea omenii 
lui Sarafoff. In fine Stoicoff mărturisesce, 
că și pe Miss Stone tot. banda lui Sarafoff 
a ascuns’o în satul Corvela. Țăranilor, carî 
au ascuns’o, li-a promis Sarafoff 300 lire, 
der ei n’au vedut banii.

*
Diarele din Sofia publică scrisorea 

colonelului bulgar în reservă, Iancoff, 
trecut în Macedonia pentru a se pune în 
fruntea unei părți a armatei revoluționare 
de acolo. Acestă scrisdre a făcut impre
sie. Descriind munților Platskovița, unde 
se află cu ceta sa, colonelul dice :

„Am vedut în satul Esco o locuință 
în munte, unde 33 de omeni au fost omo- 
rîțî, pentru a se ascunde infama răpire a 
misionarei americane miss Elen Stone". 
După înțelesul acestei scrisori, răpirea ame
ricanei, precum și multe omoruri săvârșite, 
au fost organisate de vechiul comitet ma
cedonean, pe ai cărui membri colonelul îi 
numesce bandiți.

Rade de lună...
i.

E ndpte liniștită... Prin aer cântă în
geri, și imnuri de iubire se ’nalță legănate 
spre cerul instelat.

Dorm toți vrăjiți de vise... și vântul 
adormit’a sub liniștea ușără. Iubirea dor, 
iubirea pribegă mai colindă, simțindu-se 
voiosă pe pragul de colibă, seu stând în
gândurată pe trepte de palat.

— „Iubito, năptea asta e atâta de 
frumosă, și tot ași vrea cu tine se sbor în 
alte lumi, căci mâni în dori de diuă lu
mină se va face și er vede-vom vieța cu 
fața-i veștejită, cercând să ne despartă cu 
rîsu-i prefăcut.../

— „Vedi tu, de-asupra tocmai de tur
nul cel înalt, un norișor plutesce pe ma
rea de senin și-i singur pe tot ceriul — 
îrnî dise 'ncet iubita. — Biserica e bună, 
urcane-vom pe dânsa și-apoi pe turn, și’n 
urmă sbura-vom păn’ la ceriii. Și colo ’n 
norul cela culcuș eu îți voiii face, ca ni
menea din lume să nu-țî mai dea de urmă. 
Căci drept să-ți spun, mi-e frică și tremur 
tot-deuna gândindu-mă, că mâne ’naintea 
ta șiretă veni-va vre-o ispită cu ochii de 
femeie: îți va zimbi o clipă și etă-te pier
dut, er eu plângând de doru-ți prin lume 
’nstrăinată...

In norișorul cela noi singuri amân
doi !... Te-oiu adormi cântându-ți un cântec 
dela mama și te-oiu iubi cum nu pot se te 
iubesc pe lume; aici în tina vieții trăesc 
mereu cu frica, că nu mai ești al meu. 
Acolo ’n legăn dulce, dor îngerii veni-vor 
■să-ți vadă ochii negri... și îngerii sunt 
ibuni.

Să mergem der... că uite ți-e fruntea 
•obosită și somnul prieten dulce pleopele 
’ți-atinge cu aripile lui...

Er lunei ce veni-va 
îi voiu șopti din vreme 
grije, ca nu cumva din 
să-mi deștepte.

Se mergem!..."
— „Der, iubito, ce spui tu nu se pote, 

.și chiar poetu ’n visu-i se teme să gân- 
descă. Din vîrf de turn la ceruri e-așa de 
lungă cale... Cu ce vreai tu să mergem ?“

— „Cu ce? Voiîi face punte din ma
rea mea credință..., cu’n capăt sprijini-oi 
de turnul cel înalt, cu celălalt de prispa 
de nor... și-apoi in brațe te-oi duce păn’ 
•acolo../.

— „Credința ta e mare, o sciu, și-i 
grea ca plumbul... și vedi, mă tem, că tur
nul s’o prăbuși sub dânsa, biserica ruine 
s’o face, și de-odată ne vom trezi ’ntre 
aiduri surpate... chiar în fața altarului prea 
sfânt...

De-acolo nici-odată n’orn mai eși, 
■sunt sigur, și-om plânge tdtă viața frumosa 
nebunie de-a ne urca la ceriu.../

Veturio.

cu fața ipocrită, 
să vie 'ncet cu 
somnu-i iubitul

i’ință și importanță despre lucrurile palpa
bile, ca și despre cele necunoscute.

E un mic univers, care se frământă.
Acăstă loje mi-s'a părut în tot-deuna 

oglinda fidelă a lumii celei mari, cu tdtă 
fățărnicia, cu tdte visele și sbuciumările 
oi, cu tdtă miseria învălită cu îngrijire de 
un zîmbet, de care te cuprinde mila, cu 
tdtă ignoranța ei de-apururi pretențiosă 
de-a face lumină.

Ca o barcă rătăcită pe mare, fără 
•cârmă, mânată de vânt când într’o parte, 
•când în alta, nepăsătore de-i sdre, ori 
•lună, de-i furtună seu liniște, acomodân- 
■du-se împrejurărilor și mulțumită par’că 
de singura conscîință — să presupunem 
c’ar ave-o — că se mișcă, așa trăesc 
•acești viitori artiști dramatici, vecinie cu 
dorul de a face ceva și nesciind nici
odată hotărât, ce să facă, lăsându-se pur
tări de valul sentimentelor, fără să-și si- 
lescă vre-odată judecata să ia în stăpâ
nire cârma. Ei se mulțumesc, că sunt le
gănări, fără să-i preocupe fixarea vre-unui. 
drum, pe oare să înainteze.

(Va urma). 

de sciințele naturale și geografie ; Gavr.. 
Precup, abs. de teologie, prof. def. de 
limba română și latină ; I. Fodor preot 
prof. def. de limba română și maghiară; 
Dr. I. Sâmpeleanu preot, prof, de religie ; 
Dr. V. Suciu preot, prof, de religie ; Dr. 
loan Rațiu, abs. de teologie, prof. def. de 
limba română și maghiară. Valeriu Suciu, 
absolvent de teologie și filosofie, prof, 
suplinitor; Dr. II. Dăianu, preot și prof, cu 
diplomă ; Emil Sabo, abs. de teologie și 
filosofie, prof. supl. ;Flaviu C. Domșa prof, 
supl. cu diplomă din geometria desemna- 
tivă și desemnul liber. Afară de aceștia 
an mai predat: Aron Papiu cantul biseri
cesc, lacob Mureșianu musica vocală și 
instrumentală, Flaviu Domșa desemnul 
liber, loan Băgăianu, gimnastica. Elevilor 
greco-orientalî le-a predat religiunea preo
tul Samuil Szabd.

. In gimnasiul din Blașiti s’au predat 
obiectele precum urmeză:

Religiunea 16 ore pe săptămână, 
Limba română 26 ore, Maghiara 27 ore, 
Latina 40, Elina 13, Germana 17, Istoria 
17, Geografia 6, Sciințele naturale 11, Fi- 
sica 8, Matematica 23, Geometria desem- 
nativă 8, îilosofia 2, Caligrafia 2, Gim
nastica 16, Cantul bisericesc 8 ore.

De la pagina 4 pănă la 19 vedem 
specificată materia*)  ce s’a predat în di
feritele clase.

*) Anuarul dice „Materialul propus.11

Biblioteca gimnasiului s’a îmbogățit 
atât prin cumpărături, cât și prin dona- 
țiunl (acad. Română, Tipografia archidie- 
cesană. ministeriul r. u. de culte, autori 
și editori.) Nu se arată însă câte volume 
are biblioteca. Bibliotecar a fost d-1 S. 
Nestor.

Biblioteca tinerimei gimnasiale s’a 
aranjat din nou anul acesta și numără 
2456 volume, cari au circulat printre elevi 
în număr destul de considerabil, după cum 
se vede din conspectul publicat în anuar. 
Custodele bibliotecei a fost d-1 G. Precup.

Societatea de lectură (cercul literar) 
â numărat 98 membri și a ținut peste an 
28 ședințe. La una din aceste ședințe a 
asistat și directorul de circumscripție pen
tru școlele secundare. Conducătorul cer
cului a fost d-1 Alexe Viciu.

Gimnasiul a avut și un observator 
meteorologic, care a stat sub conducerea 
profesorului Emil Viciu.

Museul de naturale s’a sporit prin 
donațiuni. Custode d. Chețianu.

Museul de fisică și chemie s’a îm
bogățit cu un telefon, fonograf și aparat 
de refracțiune sist. Mach. Custode Emil 
Viciu.

Museul de archeologie, istorie și 
geografie s’a îmbogățit prin donațiune. 
Cabinetul archeologie numără: 50 hărți, 
7 globuri, 479 obiecte diverse, 2448 numi. 
Afară de acestea diferite opere filologice 
și tablouri intuitive („chipuri pentru in- 
tuițiune la propunere".) Suma totală a 
obiectelor: 3006. Custode: Aron Deac.

Gimnasiul dispune de o sală de gim
nastică bine adjustată, apoi de sală de 
musică, desemn și de o grădină bo
tanică.

Intre elevi au fost 64 bursieri, cari 
au primit total 8300 cordne. Cea mai mare 
bursă de 240 c. (una), apoi mai multe de 
200 cor. și cele mai mici de 50 cor.

Din beneficiul de pane au fost îm
părtășiri 182 elevi, tot la 5 dile cu câte 
o pâne.

In internatul tinerimei române gr. 
cat. au fost 116 interni, dintre cari 27 au 
avut întreținerea gratuită.

Fondul pentru ajutorarea elevilor în 
cas de bolă dispune de suma de 11490 
cor. 71 b.

Alte fundațiunî mai mici sunt: Fun- 
dațiunea „C. B. Grozeu și fundațiunea 
„loan Săbădeanu/

Pentru masa studenților s’a colectat 
pănă acuma 4023 cor.

Numărul elevilor imatriculați a fost 
de 470, din cari s’au presentat la esa- 
men 452.

După confesiune: 357 greco-catolicî, 
91 greco-orientali, 4 rom. catolici, 5 jidovi.

Anuare.
Anuarul institutelor de învățământ 

greco-catolice din Blașiu (gimnasiul su
perior, institutul pedagogic, șcdla de apli
cație și șcdla de fete), pe anul școlar 1901 
—902. Un volum de 116 pagini, tipar în
desat și elegant, hârtie bună, așa că se 
presentă ochilor și în exteriorul său, qjț 
un product estetic al tipografiei arehidie-,. 
cesane. Pe cele 34 pagini de la început,, 
vedem o schiță scrisă de profesorul Dr, 
Ambrosie Chețianu asupra sciințelor na
turale la școlele din Blașiu. Schița 
are titlul: „Istoria naturală și Museul 
de la școlele din Blașiu11 și se află 
retipărită și în broșură separată, care se 
pote cumpăra cu prețul de 40 bani.

Corpul profesoral de la gimnasiu era 
compus din următdrele persdne: Iosif 
Hossu, canonic, director și profesor def. 
de matematică; Silvestru Nestor, preot, 
prof. def. de limba română și germană ; 
Alexe Viciu, preot, prof. def. de limba ro
mână și latină; Aron Deac preot, prof, 
def. de istorie și latină; Octavian Bonfiniu 
preot, prof. def. de filologia clasică ; Emil 
Viciu preot, prof. def. de matematică și 
fisică; Dr. Ambr. Chețianu preot, prof. def.

După naționalitate: 448 Români, 9 Ma
ghiari. Din România 3 elevi: Catana Aurel 
cl. I, Oncea Ioan, cl. V, și Ștefan Ionescu 
Ioan cl. VIII, toți trei din Bucuresci.

La institutul pedagogic corpul pro
fesoral a fost compus din următdrele per
sdne: George Munteanu, director, I. F. 
Negruțiu, A. P. Bota, N. Pop, P. Ungu- 
reanu, E. Sabo, Aron Papiu, I. Mureșanu, 
... Băgăianu.

La șcdla superidră de fete: Elena 
Sântion, Rosa Căpușanu, T. Vandor, A. C. 
Domșa și I. Mureșianu.

La șcdla primară de fete: Aurelia 
Barițiu, Elisa Bodocan, Georgina Mun
teanu, Iac. Mureșianu.

La internatul de fete directdră: Au
relia F. Solomon.

In cele 3 cursuri pedagogice au fost 
106 elevi, la șcdla de aplicație 55, la șcdla 
superidră de fete au fost 50 de eleve și 
a șcdla primară de fete 66 eleve.

Anuarul mai raporteză pe scurt și 
despre șcdla gr. cat. Jpentru învățăceii de 
meserii și negustorie și despre asilul de 
copii.

Anuarul se distinge prin inovația, ce 
a întrodus-o, punând lângă numele fie
cărui elev localitatea originei și ocupa- 

.jfiunea părinților, er progresul, ce l’a făcut 
elevul îl scdte în relief printr’o singură 
notă. De asemenea tabelele statistice sunt 
forte bune.

Producțiuni și petreceri.
Inteligența română din Alba-lulia 

învită la concertul împreunat cu dans, 
ce se va arangia Sâmbătă, 2 August st. n. 
(Sf. Ilie) 1902 în „Grădina popilor" în fa
vorul tînerului și talentatului violinist ro
mân Aurel Nemeș de Alămor jun., elev 
al celebrului măiestru de concert și pro
fesor la conservatorul din Viena Caro! 
Prill. Concertul se va da cu concursul 
d-lui Nemeș și al d-lui student în drept 
Corneliu Munteanu; pianist. începutul la 
7‘/2 ore sera. Locul I. 2 cor., loc II. 1 cor 
50 bani, loc III. 1 cor., parter 60 bani. 
Bilete sunt de vândare la d-1 P. S. Cirlea 
și sera la cassă.

ULTIME SOIRI.
Paris, 29 Iulie. Tdte scdlele că- 

lugărescl din Paria au fost închise. 
Acum vine rendul școlelor din pro
vincie, unde se așteptă o mai mare 
resistență, decât în Paris. In Brest 
populația se opune; în Roseof po
porul a ridicat baricade în jurul sco- 
lei și s’a provecjut cu alimente.

POSTA REDACȚI UNEI.
Seghedin. — Manuscrisul despre care ne în

trebi. nu seim s6 fi sosit vr’odată la Redacția 
noștri. Decă s’ar afla totuși, te vom încunosciința. 
Salutare!

Sosiți in Brașov.
Pe cjiua de 29 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Popescu, profesor. F - 
lipesc); Oprescu, profesor, FilipescI; Taubniann, 
comerciant, BucnrescI; Dr. Bodo, profesor Năs&ud; 
Peia. comerciant, Făgăraș; Simonis funcț. de b încă, 
Sibiiii; Simon, nrofesor, T. Szt Miklos; Koloczy, 
profesor, Budapesta; Oloczi, profesor, Strigon.

H. Orient: Dr. Grosscurth, medic. Ham
burg Dimitrescu, comerciant, Sinaia: Goliger, funcț. 
Pesta: Turna, măcelar, G. Szereda; Huata, supra- 
vegh. de fabrică, Gabring.

H. Grand: Aczel, Kiss, Pesta; Goldstein, 
comerciant, Katona.

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

Stabiliment de hydro therapie
Wallischhof

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

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

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popov ici, Dr. Marius Sturzii, 

medic consiliar medic dirigent în 'Wăllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hof p u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136; dorf bei Wien,
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Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%......................121.30
Renta de corone ung. 4°/o • • • 97.90
Impr. câil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • H9-— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii...................  205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 40 
Renta de argint austr.......................... 101.80
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de aur austr............................. 121.70
LosurI din 1860.................................. 152.30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 713.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 678.— 
NapoleondorI...................................... 19.05
Mărci imperiale germane . . . 117.—
London vista.............................  239.67'/2
Paris vista.................................. 95.22’/2
Rente austr. 4°/0 de corone . . 99.80
Note italiene...................................... 94 —

Nr. 496—1902.
a. f. c. sc. d.

Publicațiune de concurs.
La gimnasiul superior fundațio- 

nai din Năseud cu 1 Septembre 1902 
sunt de a se ocupa 2 catedre ordi
nare de profesor, la cari pot competa 
indivicji, cari au cualificațiune de 
profesor pentru șcdlele medii, la una 
din limba latină și grâcă, la cealaltă 
însă din limba latină și istoria, even- 
tuel tot din limba latină și grecă

Cu acestea catedre dâcă se com
plinesc cu profesori ordinari e îm
preunat :

1) salar anuale 2200 corone care 
cu timpul se pote urca la 2400 cor,

2) cuartir în natură,
3) adause cincenale de câte 200 

corone cel mult în 5 rîndurl și,
4) Competința de pensiune în 

sensul art. de lege XXVII din anul 
1894.

Dâcă inse se vor umplea, cu 
profesori suplentl, competințele lor 
anuale fac 1600 corone la unu! fie
care. La aceste posturi pot concura 
acei civl din Ungaria, cari:

1. au cualifioatiunea recerută 
prin lege dela profesori de șcdlele 
medii,

2) posed perfect în vorbire și 
scriere limba română și maghiară. 
Concurerjții se-și trimită suplicele 
adjustate cu tdte documentele de 
lipsă până în 18 August 1902 la 6 
ore după amiac|I la comisiuhea ad- 
ministrătore a acestor fonduri.

Dela comisiunea administiătdre 
de fondurile centrali scolastic și de 
stipendie din districtul Năsăudului.

Năseud, la 22 Iulie 1902.
Gerasim Donvide m. p. Nestor Simon m. p.

președinte, secretar.
Nr. 610. 1—1.

0 casă, de vânzare 
în Strada sf. Nicolae nr. 6. (dosul 

bisericei sf. Nicolae) 
din nou edificată, care consta din 
2 odăi, bucătărie, cămară, bucă
tărie de vară, pivniță, 2 maga
zine și grădină măre de 100 °, 
se vinde din mână liberă.

Informații se pot lua la pro
prietarul casei tot acolo.

locuințe mai micT în Grădina, cu 
instalație de b a e, mobilate 
sâu fără mobile se închiriază 
imediat, se pdte locui și dina.

Informații mai de-aprope la 
Adm- v Gazetei Transilvaniei-“ 

f) -6.(603)

A

■

0
0
0!
0
0
5

In atențiunea proprietarilor de pămenț!
„Eliberarea pământului de greunamânt/

.jlafcephta de fe&t~Hipoiecaru
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri sepdtă ajunge la 
prumuturi ieftine și pe lângă condițiunile cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe pământuri ori și unde.

oca- 
î ra
mai

0
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Pentru 

îikgktal ia Imș.o 
0 casă cu etaj 

fârte potrivită și pentru cei ce
fac vilegiatură în Brașov, ÎDtr’o îs 
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, sopran, spălătorie, gră
dină și o curte spațiosă, aprâpe 
de piață, forte cautată, pentru 
locuințe de vară, este de

din causa mutării, cu preț mo
derat și din mână liberă.

Informații Strada Caterinei 
Nr 17 în eiaj
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De curend sosit!
^PE MINERALE

umplutură prospetă
se ©apeiă in tote farmaciile din Brașov 

cu prețnrile cele mai eîtine.
(555,-15)

ACADEMIA comercială din GRAZ. INSTITUT PUfiSIiBC, 
subveniionat de stat, într’un rang cu celelalte școii medii superidre, ai cărui 

absolvenți au dreptul de a servi în armată ca voluntari pe un an.
— In 18 Septemvrie se începe- al 40-lea an scolastic ——— 
Vor fi primiți absolvenți ai scolelor medii inferiore preoum și dela scolele 

civile (aceștia sub anumite condițiunl). — Primiri dela alte institute similare, 
atârnă dela aprobarea înaltului MinisteriU.

Acest institut au adoptat o nouă organisație, în urma căruia, tuturor șco
larilor li-se oferă cu siguranță posibilitatea., de a-șl ÎDsnși cu ușurință materia 
cea mare de învățământ în amendoue direcț unile : îr.strucțiă generală și spe
cială. — Iu special îu primul curs se ia numai o limbă străină.

Un curs preparator san introdus pentru < oncurenții cu calificație mai infe
riors. precum și pentru elevii carii nu cunosc îu deajuns limba germană.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ca se începe 
la 5 Oetomvrie) pentru abiturieuții (absolvenții) scolelor medie superior?, oarl 
voeso să se aplice la întreprinderi oomerciale seu industriale, sân ca universitari 
vor se-șl înmulțâscă. cum scințele.

Se țin și cursuri de un jumătate an, și de un an pentru Domni și separat 
pentru Dame ce se începe la 18 Septemvrie și 15 Februarie.

Prospecte și alte inforniațiiml pentru primirea la academie, se pot căpăta dela 
; „Diiektâonskanzelei“ în GRAZ Kaiserfeldgasse Nr. 25.

2-»(607). L director.

V

Interesele cu amortisarea capitalului cu tot fac mai puțin : 
la băncile mici, numai interesele simple. ,
Favorul cel mai deosebit și de neprețuit este, că CU înce

tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se șterge de I 
pe pământul îiipotecat, er’ ratele plătite în amortisarea capitalului , 
se restituesc numai decât în bani gata.

Cu modalitatea împrumuturilor acestora, proprietarul unui ( 
pământ ajunge la bani ieftini și este sigur că ori și când ar 
înceta din viață, pământul rămâne liber de greunament, iar’ | 
erecții mai capătă și bani gata. (

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pământuri, cari 
au lipsă de bani să se folosescă de favorul acesta.

Pe pământuri cari sunt liipotecate la alte institute încă se ( 
dau împrumuturi plătindu-se din suma împrumutată datoria 
veche la respectivul institut. I

La cereri de împrumuturi se recere copia cărților funduare ( 
și foia catastrală.

Prospecte «Detailate cu inl’orm&ținnile neceaore se triiuit I 
Sa cerere, pe lângă trimiterea. «Ic mărci poștale în valore «Ie una 
coronă pentru porto poștal.

Cererile sunt a-se adresa la: j

„îialreprâwderei de Credat EBâpotecar, Eliberarea ț 
pământului de greunameiat64. .

în Sîbăia (N. Szeben) strada Bruckenthal 36. i
(612.1—10) I
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wresianu
TerguS SiauM W. 30.

Acest stabiliment este provStJut cu cele mai 
bune mijltice tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STjAȚTTTE.

FOI PERIODICE.
BILETE RE VISITĂ

DIFERITE FORMATEI.

PROGRĂME_ELEGANȚE.
BILETE DE LOGODNA ȘI DE NUNTĂ

DUBĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWiiirjpoKi.
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov,

-v I S-
Preiiumerapumie u Gazeta Transilvaniei se potvl face și relua 

ari și când dela 1-iea și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesn 

cu espedarea se li-ne facă după Btilul nou.
Domnii, ce se aboaeză din non să binevoiască a scrie adm-a. 

Sinurit și se arate și posta ultimă. Alimi^iStraț. „8*32.  TraKS*.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl.

SIIj 1ST

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

în lela măvi/mea-

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE 
BILETE DE INffiORMENTÂRI. 
se primesc în Huron!

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
RESTAURANTE.


