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Mocsary șî SzeH.
Nu demult, când a fost Ia or

dinea (Jilei discusiunea asupra poli
ticei guvernului actual în cestiunea 
naționalităților, organul noștru și-a 
fost adus aminte de părerile și prin
cipiile, ce le-a desfășurat în dietă cu 
privire la legea dela 1868 Ludovic 
Mocsary, fost deputat și fost șef al 
partidei maghiare a independenților 
și unul din cei mai distinși politi
cian! maghiari. Am arătat cu oca- 
siunea acesta, ce mare deosebire este 
între vederile acestui bărbat — care 
a apărat politica de conciliațiune 
față cu naționalitățile nemaghiare cu 
atâta putere de convicțiune, încât 
n’a vrut să țină semă. că printr’asta 
avea să-și perdă totă popularitatea 
la conaționalii săi — și între vede
rile actualului ministru-președinte 
Szell în cestiunea naționalităților.

Ne pare bine, că afirmările nos- 
tre au primit o deosebită și prospetă 
întărire chiar din partea lui Mo
csary, care la solicitarea unui cția- 
rist de ai lui Banffy, șî-a dat păre
rea în scris despre politica de na
ționalitate a lui Coloman Szell.

Reproducem mai jos în între
gul ei acăstă scrisore a veteranului 
patriot maghiar, care a apărut în 
cjiarul „Magyar Szo“ de Duminecă.

Pare pentru moment surprin- 
detor, că gazetarii dela organul lui 
Banffy umblă pe la Mocsary să sci- 
ricâscă părerile lui asupra direcțiu- 
nei politice a lui Szell, căci se scie, 
că tocmai Mocsary este singurul Ma
ghiar, care a avut curagiul se con
damne pe față și hotărît politica șo- 
viniștilor maghiari față cu naționa
litățile.

Ei, dăr tocmai pentru aceea, 
tocmai pentru-că Mocsary cu vede
rile sale independente de curentul 
domintor a ajuns se fiă corbul alb 
între Unguri, li-a convenit malcon- 
tenților și adversarilor lui Szell dela 
„Magyar Szo“ să-l interwieveze asu
pra politicei șefului cabinetului ac
tual față cu naționalitățile. Bine 
sciau, că Mocsary, ca contrar decla
rat al curentului șovinist, în nici un 
cas nu se va pute pronunța favora
bil asupra politicei naționaliste a lui 
Szell, care stă cu totul sub presiu
nea acelui nenorocit curent.

Și așa a și fost. Mocsary spune 
în scrisorea sa, că nu prea vede în 
politica de naționalitate a lui Co
loman Szell nimic deosebit de fai- 
mosa direcțiune șovinistă a antece
sorilor săi Tisza și Banffy. Szell, 
dice el, vorbesce cu mai puțină as
prime despre naționalități și face pe 
omul tacticos, care vre să liniștescă 
tăte, der în faptele lui nu se deo- 
sebesce de ceilalți. Mocsary nu-1 
crede capabil de a-se opune curen
tului domnitor, dâr nici chiar de a 
avă voința se o facă; de aceea nici 
nu spereză nimic dela el în direc
țiunea, pe care o află singur salu
tară în politica față cu naționali
tățile din patria.

Va se dieă cei dela „Magyar 
Szo“ au în acesta afirmare a lui 
Mocsary un nou argument în favo

rul politicei stăpânului lor, căci, își 
gândesc ei, dăcă cetitorii noștri șovi- 
niști vor vede constatată și de Mo
csary slăbiciunea lui Szell atât de 
mult bucinată de noi, vor dice: dâcă 
și așa e vorba de urmărirea uneia 
și aceleași ținte, atunci preferim po
litica șovinistă, cutezătăre și fățișă 
a lui Banffy.

Der în scrisorea lui Mocsary se 
mai relevăză încă un moment de 
condamnare a politicei lui Szell, 
care, deși este cu totul altfel inter
pretat de el, și deși trage din el cu 
totul alte conclusium, decât s’ar 
pută concorda și numai pe departe 
cu vederile gazetarilor dela „Ma
gyar Szou, totuși acestora le vine 
la socotălă, pentru-că conține ase
menea o condamnare a atitudinei 
lui Szell. Acâsta este acea parte a 
scrisorii lui Mocsary, ce se referă la 
pretinsa subvențiune a șcblelor din 
Brașov.

E regretabil, că în acesta ces- 
tiune Mocsary nu și-a câștigat in- 
formațiuni mai temeinice și se măr- 
ginesce a susțină în partea întâiu a 
argumentațiunei sale punctul de ve
dere greșit al celor din stânga es- 
tremă, cari nu vor se recunoscă ca
racterul de drept al pretensiunei, pe 
care s’a întemeiat soluțiunea acestei 
afaceri, ci vorbesce tot numai de 
„subvențiune4, ce s’ar da cu inten- 
țiunea de a-se face propagandă da- 
co-română etc.

Mocsary a fost totdăuna un ho
tărît contrar al amestecului Vienei 
în raporturile de naționalitate din 
Ungaria și deci, firesce, este contra 
procederei lui Szell în afacerea ren
tei scălelor, îndată-ce presupune, că 
ea a fost pusă la cale la porunca 
celor din Viena.

Fără a întră în aprețierea vede
rilor particulare ale lui Mocsary cu 
privire la firele, ce se trag în Viena, 
ne mărginim numai a constata, că 
dâcă ministru de esterne Goluchowsky 
a mijlocit în amintita afacere, acăsta 
nu era ușor de încunjurat, dedre ce, 
după organisațiunea. de față a mo- 
narchiei, el representă Ungaria în- 
afară.

Ceea-ce însă trebue se remar
căm cu deosebire în scrisorea lui 
Mocsary, este indicarea atitudinei 
ce trebuia se o aibă, după vederile 
sale, ministru-președinte Szell, ca se 
scape din tdte impasurile. Mocsary 
crede, că el trebuia se se înțelăgă 
direct cu Românii de acasă, să le 
spună, că legea opresce subvenția 
streină, der le va da el subvențiă și 
încă pe basa legii de naționalitate 
din 1868, înființând alături cu gim- 
nasiul român din Brașov vre-ocâte
va gimnasii de stat cu limba de 
propunere română.

Cu alte cuvinte, avisăză pe Co
loman Szell la „singurul mijloc salu
tar4 pentru politica față cu naționa
litățile, de a esecuta consciențios 
legea de naționalitate după spiri
tul ei.

A putut der esclama cu cea 
mai deplină convingere, că Coloman 
Szell stă încă forte departe de o 
astfel de politică. Și aici îi dăm 

tătă dreptatea. Nici nu se pote gândi 
la ea înainte de a-se fi decis de a 
scote sabia, ca se taie cu ea cape
tele hidrei șovinismului. Și acest șo
vinism este adl așa de tare, încât 
organul lui Banffy vorbind de „ră
tăcirile “ Ini Mocsary introduce scri
sorea acestuia cu afirmarea cinică, 
că limitele liberalismului maghiar 
le stabilesce numai și numai șovi
nismul.

Așa-dâr, nici o concesiune na
ționalităților și continuarea politicei 
violente față cu ele, Vederi conci
liante, ca ale lui Mocsary, sunt deja 
cu totul anticuate.

Aceste sunt vorbe de ale gaze
tarilor lui Banffy, despre car! 4i°e 
Mocsary, că tot vorbe rămân.

Vorbele sunt acompaniate însă 
și de fapte, cari nu pot decide ni
mic în fond, dăr amăresc tot mai 
mult popdrele și măresc tot mai 
mult prăpastia, spre care este îm
pins statul de politica nesocotită a 
șovinismului turbat.

0 scrisore a lui Ludovic Mocsary.
Unul din colaborii noului organ 

al lui Banffy „Magyar Szo“ a visi-, 
tat pe bătrânul politician maghiar 
Ludovic Mocsary (filele acestea cu 
ocasiunea petrecerii sale în Buda
pesta, cu scopul de a-1 interwieva, 
ce crede asupra politicei de națio
nalitate a lui Szell. Mocsary nepu- 
tendu-se întâlni cu el, fiind dus dela 
locuința din hotel, i a dat răspun
sul în scris, pe c’are „Magyar Șzo“ 
s’a și grăbit a-1 publica. Etă intere
santa scrisore a d-lui Ludovic Mo
csary :

„Fiiul meu mi-a comunicat, oft D Vos- 
tră, crecjend, câ mă veți afla Ia hotel, ați 
dori să-mi adresați întrebarea: ce părere am 
eu despre politica de naționalitate a lui Colo
man Szell. Mă cam mir; dăcă D-Vostră 
binevoiți a lua cunoscință, că încă și eu 
mă aflu aici, cum de ignorați acel pnnot 
de vedere, pe oare eu — adevărat, că îna
inte cu un deceniu — l’am avnt în cestiu
nea naționalităților, causând cam maro tur- 
burare. Fiă-cine îșl pote faoe ușor pftrerea, 
ce o am asupra politicei lui (a lui Szeli 
— Trad.) de naționalitate. Der abstragend 
dela acăsta și avend în vedere, cft e bine 
ca cine-va se fiâ întrebat, la ti.np potrivit 
și nepotrivit, despre credeul său, am onore 
a-ml da aici pe scurt răspunsul, pus în ve
dere prin fiiul meu.

„Eu nu prea vățl o specială politică de 
naționalitate la Coloman Szell; în mare și 
peste tot în esență, abia vid o deosebire în
tre el și antecesorii sâi, vestiții șoviniști Tisza 
și Banffy. Că în cestiunea naționalităților 
cari sunt părerile - lui private? — noi nu 
putem esamina inimile și rinichii; e posi
bil, că, și el stă față, ou cestiunea aoăsta, 
cum nu mă îudoeso, că, stau mulțl cjicen- 
dușl: video meliora proboque deteriora se- 
quor, dăr ohiar el este bărbatul cel mai 
puțin acomodat, care să se pună, ou piep
tul în contra curentului dominant. Se pote, 
oă vorbesce cu ceva mai puțin aspru des
pre naționalități, căci acăsta o aduce cu 
sine felul său de a faoe pe JBeschwichti- 
gimgns-Hofrath-TiX, în lucrarea lui însă va pur
cede și el oa toți ceilalți, și eu n’am niol 
cea mai mică speranță, oă va abate poli

tica de naționalitate din patriă în direoția, 
ce eu ași considera-o de unica salutară.

„D-Vostre pote-că veți ÎDtreba: dăr 
afacerea subvenționării școlei din Brașov? 
Să fim drepți; Coloman Szell a avut un 
„malheur4 (Pech), că tocmai în timpul lui 
a trebuit, ca afacerea acăsta să ajungă, la 
punctul de a-se resolva; dâr eu cred, că. 
nici Tisza, niol Banffy n’ar fi făcut altfel, 
dăcă așa și nu altmintrelea li-s’ar fi porun
cit din Viena să o resolve. Răspunderea și 
odiul s’au descărcat aoum, firesce, în spi
narea lui Coloman Szell, și eu faptul 
acesta, cu tot punctul meu de vedere deo
sebit în cestiunea naționalităților, îl con
damn în modul cel mai hotărît.

„Este o evidentă încălcare de lege, 
care potențâză esența luorului înjositore și 
umilitore pentru esistența de stat milenară 
a Ungariei. Și asta din două' puncte de ve
dere. Ori află, ori nu ecou la noi, dăr 
banii aceia se dau aici cu intențiunea, ca 
cu ei să se facă propagandă daoo-română, 
și împrejurarea, oă banii sunt depuși în 
oasss statului maghiar, nu face niol o deo
sebire in ce privesce proveniența lor. Se 
pote permite, ca o țâră străină să ne trac
teze peste umăr, și încă pe față? Dăr și 
mai rușinos lucru este, că tolerarea unei 
astfel de procederl desconsiderante, o po- 
runcesce o altă putere oontrară nouă!

„Vechii și bunii noștri prietini dela 
Viena nu ne împiedecă pe noi, de a-ne 
faoe odioși înaintea naționalităților, dâr 
din timp în timp totuși le aruncă acestora 
câte un oscior, ca legenda despre ^împi- 
ratuu și lozinoa sunătâre ndie gleichberechti- 
gung der Bationalităten^ să nu se dea ui
tării, ca să se țină continuitatea de drept 
a amintirei timpurilor lui Horia și Cloșca, 
și ale lui Iancu-Axentie. Căci dâră pentru 
acest scop se va folosi acum acest bun pri- 
legid, ce li-se oferă înaintea nasului nos
tru; conivența și ajutorul nostru; lucru ru
șinos acesta, care nu se pote acoperi cu 
niol un fel de pactare și formulă.

„După priceperea mea, aceluia, care 
a avut parte la resolvarea acestei afaoerl, 
trebuia să i-se spună: subvențiunea din 
partea unui stat străin, în înțelesul legii, o 
interdic simplamente; dăr să nu cre’dețî^.că 
noi voim să vă luăm bucătura din gură, 
din contră prețuim mult nisuințele vostre 
zelose de a ridica la un nivel mai înalt al 
culturei poporul vostru rămas îndărăt și 
care prin văcurl a vegetat într’o stare pri
mitivă; considerăm acesta și oa problemă 
a nostră, fiind-oă credem a fi chiămarea 
nostră, oa să îngrijim nu numai de o sin
gură rassă, ci de întrăga poporațiune a 
țării; în locul acestei subvențiunl, veți 
primi de aoi înoolo din visteria statului, pe 
cale budgetară, ajutor corăspundător, toc
mai așa ca și alte șcâle confesionale; nu 
ne oprim însă aoi, ci conform presorierilor 
legii de naționalitate dela 1868, vom ridioa 
încă câte-va gimnasii de stat ou limba de 
propunere română; haideți să ne înțelegem, 
unde ar fi mai ou soop a-le înființa. Vor 
căpăta asemeni șoole și Serbii și Slovaoii!

„Ei, dăr prea bine soim, că Coloman 
Szell e forte departe de-o asemenea poli
tică. Puținele vorbe blânde din parte-i, 
tocmai pentru-că sunt numai vorbe, tot așa 
de puțin vor duce spre resolvare marea și 
grava cestiune, cum nu o va duce nici cel 
mai încarnat disours șovinist, de pildă, că 
trebue să fiă sdrobit cuibul de șerpe al ni- 
suințelor naționalităților, căci și aceste sunt 
numai vorbe.
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„Prin aceste rânduri am dorit să ho- 
norez prețuita visită a D-Vâstră. Onorata 
D-Vâstră fâiă ored, că nu doresoe, ca ou 
acostă ooasiune să-mi esprim vederile mele; 
în fața ourentului dominant a-șl păți-o și 
eu, ca omul aoela de rând, oare a rătăoit 
printr’un sat din Stiria. Aoel sat era situat 
într’o vale îngustă și toți locuitorii lui erau 
gușați; oând omul nostru a ajuns la capă
tul stradei, oopiil satului au alergat după 
el strigând : Pilnnhals, DUnnhals! (om ou 
gâtul subțire.)

„Vă rog, d-1 meu, oa de cum-va aflațî 
aoeste rânduri vrednice de-a fi publicate, 
să binevoiți a-le publica în întregul lor, nu 
numai părți scose din ele. Chiar de s’ar 
afla vre-un oetitor, care să tjică, că acâsta 
este nebuniă, să nu potă nega, oă în acâstă 
nebuniă e sistem. Primiți etc.

Ludovic Mocsary®.

Emigrările din Ungaria.
ErI am arătat, oum ideia emigrării la 

America a prins rădăcină ohiar și în sînul 
poporului nostru din Ardeal. Cum-că peste 
tot emigrările din Ungaria la Amerioa și în 
alte țări au luat proporțiunl înspăimântă- 
tore, se vede și din datele oficiâse sosite 
la ministeriul de interne din Budapesta. 
Datele acestea sunt adunate de comisarii 
germani, earl au urmărit ou atențiune per- 
sonele străine, cari au trecut prin porturile 
germane spre Amerioa.

Sunt triste aceste date pentru Unga
ria mai ales. Ele nu arată numai crescerea 
din an în an a emigrărilor, ci sunt și o 
viuă dovadă, cât de mult Ungaria întrece 
în privința acesta țări mult mai populate.

După datele amintite, emigrarea din 
Germania se caloulâză în oifra de 23,740 
persone, ceea-ce față ou populațiunea de 
62 miliâne a imperiului, este ceva bagatel. 
In 1891 emigraseră din Germania 120,0C0, 
dâr de atunci numărul aoesta a scăzut an 
de an. Causa este, oă în Germania mișca
rea economică și-a luat un mare avânt, âr 
de altă parte politica socială înoepe a da 
mai mare atențiune păturilor inferiore ale 
populațiunei, caută a-le îmbunătăți sortea 
și nu le silesce așa clicend a-șl părăsi va
tra părintâscă.

In Ungaria însă nu este așa. Aici oei 
dela oârmă numai cu sârtea poporului, cu 
„talpa țării® nu-șl bat oapul, decât când e 
vorba de-a crea imposite nouă. Efectele se 
și văd. Numai prin portul din Hamburg au 
trecut în America în 1899 peste 32,800 su
puși ungari, număr, care în asemănare eu 
poporațiunea Ungariei, este grozav de mare 
și arată, că dintre tote țările, „ferioita® Un- 
gariă escelâză mai mult prin emigrări.

♦

Etă acum și câte-va date oficiale un- 
guresoî privitore la emigrări în luna Fe
bruarie a anului curent. S’au dat în luna 

^acâsta 9137 pasaporte, dintre oarl ministe

riul de interne a dat 9071, ministrul pe lângă 
persâna Majestății Sale 49, în fine guvernorul 
din Fiume și litoralul dalmatin 7. Proprie
tarii pasapârtelor au avut cu totul 977 to- 
varoșl de călătoria. Cele mai multe pasa- 
pârte s’au dat în comitatele Șaroș (979), 
Trei-scaune (710), Bacl-Bodrog (693), Sibiiu 
(654), Zemplin (616), Ung (571), Scepuș 
(568) Brașov (516), Târnava-mare (487), Be- 
reg (342), Abauj-Torna (524), Cino (229), 
Arva (205), Gomor (192), Alba-inferiâră 
(135), Odorheiil (119), Torontal (118), Ter- 
nava-mică (111), Sabol ci ii (110), Făgăraș 
(103), Budapesta și alte părți (209). Partea 
cea mai mare a pasapârtelor au fost date 
pentru America (4539), și pentru România 
(2357). In Croația-Slavonia s’au dat 5621 
pasaporte, dintre cari cele mai multe pen
tru Bosnia Herțegovina (2342) și America 
(1831).

SC1RILE DILEL
— 28 Martie.

Condolența armatei române. D-1 
general I. Lahovari, ministrul de răsboiu, 
a adresat Escelenței Sale Mareșalului Riza 
Pașa Seraskier, cu ocasia morții apărăto
rului Plevnei, Ghazi Osman-Pașa, urmă- 
torea telegramă:

„Armata română prin vooea mea aduce 
Escelenței Vâstre oondolențele sale pentru 
perderea suferită de armata imperială în 
persâna lui Ghazi Osman-Pașa și trimite 
memoriei vitâzului și ilustrului său ad
versar un omagiu de admirațiă și mărâță 
amintire.

Ministrul de răsboih, general La- 
liovari.“

„Românul are șepte vieți în piep- 
tu-i de aramă.® Sub titlul acesta cetim 
în „Patria® din Cernăuți: Din StorojinețI 
ni-se scrie: In 29 Martie n. a. c. s’a pre- 
sentat un feoior român din comuna Pătrăuțl 
pe Șirete înaintea comisiunei de recrutare 
din StorojinețI. Medicul, după o scurtă esa- 
minare, îl declară pe fecior deocamdată de 
neapt de înrolat Ia âste, fiind prea puțin 
desvoltat. Voinioul Românaș, jignit prin 
acâsta sentință în simțul său, eselamâ ur- 
mătărele cuvinte: „Cum să fiă acâsta? Ca 
să muncesc la butuol prin cei codri sunt 
destul de tare, dâr să slujesc împăratului 
nu?“ Aucjând aceste cuvinte locotenent- 
colonelul, a dispus, ca să fiă înrolat la âste, 
făcând observarea, că feciorul e deștept 
și plin de iubire cătră oste și împărat.® — 
Ce dice d-1 Bourguignon la acest cas? — 
întrebă „Patria®. Ore dâcă preoții români 
ar fi irendentiștl, poporul ar fi tot așa de 
plin de patriotism? Vai de biata împărăția, 
ce are astfel de slujbași, cari jigneso și pe 
cei mai fideli cetățeni în simțămintele lor 
cele mai sânte!

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat; a) Pe lista Nr. 190. 

Direcțiunea institutului „Luceaferul“ din 
Vârșeț: 50 cortine. b) Pe lista Nr. 37 (oo- 
lectant d-1 Candin David din Bucium) au 
întrat ulterior peste cele 196 cor. 40 bani 
încă 17 cor. 80 b. dela d-na Eufemia 
Caian din Roșia montană.

Primâscă nobilii donatori cele mai 
vii mulțămite. — Direcțiunea șcâlelor.

Dorobanț de bronz. La arsenalul 
armatei din BucurescI s’a turnat un do
robanț de bronz gigantic, care va fi trimes 
ca să figureze la Esposițiă din Paris. Ope
rația turnătoriei a reușit perfeot. — Șcâla 
de meserii a turnat în contul ministerului 
de domenii un vultur de bronz, ținând în 
gură un ciocan de miner. Acest vultur va 
fi trimis la secția română dela Esposițiă 
din Paris, representând minele și carierele 
din România.

Plugurile CU aburi. Cetim în „Ga
zeta Săteanului® : D-1 general Pascu a făcut 
o invențiune forte ingeniâsă, pentru a 
aduce o reală îmbunătățire plugurilor cu 
aburi, înjumătățind costul lor și făcând 
posibilă o manevrare mai ușoră și o muncă 
mai spornioă într’un spațiu de timp mai 
scurt, decât cu plugurile actuale. „Socie
tatea Centrală Agricolă® a încuviințat d-lui 
general Pascu nu ajutor de 3,000 lei, oa 
să potă merge în străinătate spre a lua 
brevetul pentru invențiunea sa.

Trecere dela catolicism. Abia a 
trecut un an, de când locuitorii comunei 
Santova din comitatul Baci, în număr de 
vre-o 1200, au eșit din sînul bisericei ro
man o-catolice și au treout la biserica greco- 
orientală sârbâscă. Acum se anunță, oă 
dintre locuitorii comunelor Borjad și Olasz 
din comit. Baranya, din nou 600 de cre
dincioși rom. cat. au anunțat preotului sârb 
din Borjad, că voesoe să trâoă la biserioa 
greco-orient. Dela episoopia rom. cat. din 
Cincl-biseriol, după oum se scrie, s’a tri
mis la fața locului un preot, pentru a abate 
pe âmenl dela propusul lor.

Liferare. Direcțiunea căilor ferate 
ung. publică cononrs pe oale de oferte 
pentru liferarea de traverse de stejar, brad 
și de fag. Condițiunile a-se vedâ în biroul 
camerei comerciale din loc.

Atentatul dela Bruxella. După-ce 
raportorii cjLrelor diu Bruxella au aflat 
despre atentatul tînărului Sipido contra 
prințului de Wales, s’au dus la locuința 
părinților atentatorului. Acolo au aflat pe 
mama lui Sipido, într’o oăsuță curată de 
lucrător, pregătind ceva de rândul cinei. 
Tatăl lui Sipido, un bărbat voinic ca de 
45 ani, tocmai întră în casă în aoel mo
ment. Sermanii părinți, când aucjiseră des
pre faptă fiiului lor, rămaseră împetrițl 
Mamă-sa plângea amar, âr tatăl său, des
perat, esclama: Am nouă fiii, ași voi mai 
bine să-i fi văcjut pe toți morțl, decât să 
fi treout prin așa rușine și să văd numele 

nostru în jurnale... Munoiam forte mult 
pentru ca să am copii bine cresouțl. Pe 
fiiul meu Giambattista (atentatorul) nu 
l’am văcjut nici oând o’un revolver în mână, 
și nici n’ar fi fost în stare să se servâsoă 
de el. Er bani, ca Bă șl cumpere revolver, 
el nu avea. Ii dădeam 2 franci pe săptă
mână. Trebue să fi fost îndemnat de ci
neva;... Dumnedeule, fiă-țl milă de noi. 
Femeia îngenunchiâ înaintea unui oru- 
cifix și începu să se râge. Era o scenă 
sfășietâre. După cum s’a svonit, Giambat
tista se prinsese pe cinci lei, oă o se tragă 
cu revolverul asupra prințului.

O escrocheria originală, piarului 
„Universul® din BucurescI, ’i-se scrie din 
Brăila, că p’acolo circulă pe la mai multe 
persâne nisce sorisorl, trimise din Transil
vania-, cu scop, se (jioe, de-a contribui fiă- 
care du câte o marcă de 25 bani pentru 
ridicarea unui monument istorio. Modul oum 
sunt trimise și conținutul acelor epistole, 
fao a se bănui, că aci e vorba de-o escro
cheria. Sorisorile aoestea curiose conțin 
între altele următârele: „D-le, In marea 
revoluția din 1848 o femeiă plină de cu- 
ragiu și patriotism a ucis cu o lovitură de 
spadă pe un general ungur, cel mai aprig 
dușman al Românilor. Ungurii și-au răs- 
bunat mârtea șefului lor, căci oapul eroi
nei a oădut sub lovitura călăului... Sub
semnata, în credință adânoă, că sunteți 
adevărat Român, Vă rog să trimiteți o 
marcă de 25 bani la adresa jos indicată, 
contribuind astfel și d-v. la ridicarea unui 
monument cât de modest acelei eroine, 
inițiativă luată de mine® eto. — După-oe 
la fine se mai râgă de cetitor să facă de 
pe sorisâre cât mai multe copii pentru ca 
să ajungă la cunoscința a cât se pdte de 
mulțl, se subscrie „D-na... (indescifrabil) 
Olușiu (Transilvania)®. Altă scrisâre de 
felul aoesta, prin care se cere câte-o marcă 
de 25 bani pentru copiii săraci din Clușiu, 
este subscrisă „D-șâra Batha, Clușiu.® Mulțl 
au întrat în cursă și au contribuit mărcile. 
Corespondentul amintitului <jiar conchide, 
oă aiol lucrurile mirâsă grozav a pungășiă, 
dâr fină și originală, care reclamă cerce
tarea parchetului.

Ședința iestivă
a studenților dela șcâlelc române medii din 

Brașov.

Bi’așov, 27 Martie v. 1900.

Ședința festivă a societăților studenți
lor dela șcâlele medii române din loo, ce 
s’a ținut Duminecă d. a., a fost un demn 
prolog al festivităților iubilare, ce se vor 
ținâ la finea acestui an din inoidentul ani
versarei a 50-a dela înființarea gimnasiului 
nostru. Eseeutarea programului ales și va
riat a oferit o plăcută ooasiune de distrac
ția și satisfacțiune intelectuală, pentru pu
blicul număros, care, deși vremea era'ploiâsă,

FOILETONUL „GAZ. TRANS®.

Flora și Floriile.
De G. Popa.

(Urmare).

Sfințirea palmierului s’a făcut in tot- 
dâuna și pretutindenea în biserica creștină. 
La Roma, mai cu sâmă, sărbătorea se cele
bra ou un ceremonial deosebit. Insu-șt papa, 
în personă, sfinția finioul, pe care apoi îl 
distribuia și pe la celelalte biseriol din 
oraș.

Palmierul fenician înșă nu cresce în 
tote țările creștinesol. Temperatura regiuni
lor reci, nu-i priesoe. Cultul însă trebue să 
se îndeplinâscă. Un surogat îi ia locul. 
Acâsta este salcia, sâu în unele locuri chiar 
răchita. Noi la Florii întrebuințăm ramuri 
verdl de saloiă, arbore, care în țâra nâstră 
înmuguresce si învercjesce mai întâitî pri
măvara.

Stîlpările de palmier sâu de salciă, 
numite în Bucovina mâțișâre, pe cari po
porul le duce sâu le găsesce duse la bise- 
sică, nu se întrebuințâză numai spre a îm

podobi icânele, oum se făcea aoâsta în cele 
dintâiii vremuri ale creștinismului, ci as
tăzi, mai ales în biserica Răsăritului, ser
vesc mai mult pentru practice superstițiâse, 
decât religiose. La noi Românii, în gene
ral, în looul unui sentiment religios pro
fund, în looul da.tinelor curat oreștinescl, 
întâlnim practice și deprinderi de natură 
ou totul superstițiose.

După terminarea slujbei divine, ra
murile verdl, sfințite deja de preot înainte 
de liturgiă, să împart mulțimei adunate. 
Acâsta le duce pe la casele (lor, le așâ(jâ 
la grindă, la icons sâu chiar la cheutorl, 
în unele părți, și le păstreză ca un talis
man în tot timpul verii. Și când vara vin 
furtuni mari, când vin vremuri, cum se 
<jice la țâră, se aprind prin oase împreună 
eu luminările păstrate dela înmormântarea 
Domnului, diu Vinerea Pasoilor, în timp 
oe clopotele bisericii, tâte câte sunt, răsună 
în depărtare. Credința nestrămutată a ță
ranului este, că mânia lui Dumnedeu să 
înlătură pe acâstă oale, că bălaurul, care 
portă furtuna cu tunete și trăsnete — și 
câtă lume n’a văcjut aoest bălaur ! — se va 
abate pe păduri și munți pustii.

Ramurile de salciă dela Florii mai au 
și altă putere, o putere supranaturală. Fe
tele la țâră îșl fac ou ele de dragoste. Pă
rinții ohiar, întorcendu-se dela biserică, ou 
salcia oe o au în mână ating încetinel pe 
copiii lor, și le urâză să crâscă mari și să 
înflorâscă, îi sorooveec, în tocmai oum in
vers se întâmplă acâsta la anul nou.

întrebuințarea palmierului în proce
siuni religiâse o găsim la poporul, careni-a 
lăsat cele mai multe tradițiuul bisericescl, 
la poporul ales al lui lehova, la Ebrei. Cu 
ocasiunea sărbătorii Colibelor, la 15 ale lu- 
nei a șâptea, Tișri (Octomvre), toți oâțl 
veniau dela țâră pentru prăznuirea aoestei 
sărbători, oea mai sfântă și cea mai însem
nată „âoprijv ucpod'po: apauairiv Hal pt-por iji-, 
țineau în mâna drâptă o stâlpare de pal
mier, legată pe împrejur ou crengi de sal
ciă și de mirtă, âr în cea stângă o ah.- 
mâie®.*)

*) los. Flavius, VllL. 4. 1. Cf. Is. On-
ciul, Archeologia biblică p. 518.

Dâr de unde a provenit numirea de 
Florii (Pâques fleuries) pentru o sărbătâre, 
în care n’a dat încă florile și când de abia 
înmuguresc cele dintâiii plante ? Esplica- 

țiunea acestui fapt o vom găsi numai 
atunci, când ne vom fi gândit în general 
la originea diferitelor nostre sărbători. 
Două elemente au ajuns în luptă: fondul 
de credințe și practice inherent spiritului 
poporelor arice, și un corp de doctrină 
străin, o lege nouă, născută la un popor do 
altă rassă, la rassa semită. Lupta s’a sfir- 
șit, — dâcă putem (jlce, că s’a sfîrșit — 
intervenind un oompromis, avantagios une
ori pentru fondul moștenit, pentru păgâ- 
nism, mai avantagios alțe-orl pentru mono
teismul împrumutat. Din întâmplare, în ceea 
ce privesce Floriile și practicele dela acâstă 
sărbătore, păgânismul a trebuit să cedeze 
mai mult, să dea precădere datinelor nouei 
religiunl, reservându-șl șie-șl un loo se
cundar.

Căci, fără îndoială, sărbătârea popu
lară a Florei păgâne să perpetueză în săr
bătorea nostră dela începutul primăverii. 
Credem, că Floriile, împreună cu o altă 
sărbătore a nostră, sunt o moștenire directă 
dela Romani.

Dâr chiar de am admite, că Floriile 
nostre nu sunt o moștenire directă din 
Floraliile romane, în ondrea drăgălașei cjîne 
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umpluse sala eea mare a gimnasiului. Era 
o privelisoe din cele mai frumâse. Domne, 
domni și o cunună frumosă de domnișdre 
venise să asoulte pe studenții noștri.

Ședința a fost deschisă printr’un emi
nent și măduos discurs al d-lui profesor 
Nicolae Sulică, președintele oelor două so
cietăți de lectură. Oratorul insistă cu multă 
putere de oonvioțiune pe lângă deosebita 
importanță a societăților de lectură ca 
„faotorl pregătitori indispensabili pentru 
inaugurarea cu succes a orl-cărei activități 
intelectuale independente?, definind în sen
sul acesta societatea de lectură ca „acel 
atelier, în care îșl câștigă pracsa elementară 
pentru orl-ce manifestațiune spirituală de 
sine stătătore toți muncitorii intelectuali 
de astădl, câți trec prin treptele pregăti- 
t6re ale școlelor gimnasiale său comerciale. 
Societatea de leotură e școla de eseroițiu 
pentru toți aceia, cari trecând Rubiconul 
maturității și scăpând de sub tutela spiri
tuală de pănă atunol se încârcă pentru 
prima-oră a-se validita ca factori produc
tivi intelectuali prin prestațiunl indepen- 
dente“.

In fine vorbitorul oalifioând ședința 
publică a celor două societăți drept un fel de 
„esamen public*,  în care tinerimea dela șc6- 
lele superiors ceroă să documenteze deste- 
ritatea literară artistică, ce șl-a însușit’o în 
decursul unui nou an de esercițiu și mul
țumind publicului pentru viul interes, ce 
nici de astă-dată n’a întârziat a-1 manifesta 
față de produoțiunea „îmbrăcată în hainele 
sărbătoresci ale modestiei" a tinerimei năs- 
tre, declară ședința publică festivă de des- 
ohisă. Vorbirea acesta a președintelui a 
fost salutată de public cu viue și generale 
aplause.

Flora său din Anthesteriile grecescl, în ono- 
rea deului vinului Bacchus, totuși o săr- 
bătore așa de frumdsă ca cea a Floriilor 
•trebuia vrend-nevrend să se producă și la 
noi. Sărbătdrea florilor o au mai tote po- 
pdrele. Ceea-oe însă este înafară de orl-ce în
doială, e faptul, că grațiosa nimfă romană 

■ o regăsim, după oum vom vedâ, în bas
mele și în cântecele nostre populare.

De multe-orl, chiar de nu putem sta
bili legătura logică între stări și fapte de 
raceeașl natură, totuși aoelașl fenomen psi- 
oologic a trebuit să conlucreze la produ
cerea lor. Aceleași influențe și cause, cari 
pentru moment ne scapă din vedere, pot 

■să dea nascere, în timp și loc diferit, la 
■efecte de aceeași natură, fără ca, cu tote 
acestea, se se potă vădi raportul dintre 
ele. Astfel numai ne esplicăm, cum de gă- 

;sim în Germania bună-6ră datini și obi
ceiuri de ale năstre, oum de în Amerioa 
găsim într’o anumită provincia practice re- 
ligidse aprdpe identice cu cele ale locuito
rilor de pe Continentul nostru. Sărbătorea 
iflorei trebuia deci să se producă și la noi.

fVa urma.)

Dintre diferitele puncte ale progra
mului remaroabile au fost cele două diser- 
tațiuni, cari s’au cetit. Frumosă a fost lu- 
orarea octavanului Ilie Minea : „Frumseța 
basmelor", căci disertantul n’a avut la com
punerea acestei lucrări numai oohil scrută
torului rece, ci și inima poetului. Intr’o 
frumosă limbă românescă espuse disertantul 
frumsețea basmelor nostre poporale, și lu
crarea sa a fost ascultată cu plăcere.

Suocesă pe deplin a fost și disertațiu- 
nea lui Gr. Domilescu, stud. cl. III corn.: 
„B’asele de desvoltare ale comerciului euro
pean," lucrare prin care a dovedit, că a pă
truns materia grea, ce a tratat’o.

In armoniă cu i’splendorea întregei 
ședințe au fost și declamațiile. Cu adevărat 
talent declama Titu Morariu, stud. cl. III 
corn, monologul din Macbeth. Pe deplin 
suocâsă a fost declamațiunea lui N. Danie- 
lopol. Cu cel mai mare succes se achitară 
de rolurile lor: octavanul I. Montani și 
■septimanul V. Glăjariu în predarea poesiei: 
„Vespasian și Papinian" de I. Negruzzi. 
— Mult haz a produs octavanul G. Garda 
prin predarea anecdotei lui Th. Speranță: 
„Pețitorii" și „Cel mai tare om în lume".

Escelent esecutate fură piesele de cor : 
„Cântec de unire" de Mozart și „N6pte dă 
vară" de F. Abt, fiind condus corul de 
d-1 dirigent musical G. Dima. D-sa a dove
dit și de astă-dată, măâstra sa oonduoere. 
— Frumdse și bine reușite au fost și pie
sele musicale eseoutate cu mare precisiune 
de orchestra societăților.

In general ședința a fost una din cele 
mai frumdse, er succesul material, precum 
ni-se asigură, asemenea a fost satisfăcător.

— r —

Din viata de scdlă.
5 9

Craiova, 25 Martie v. 1900.
Dela Ianuarie înodee asistarăm la 

câte-va serbări ale tinerimei nostre școlare, 
în care tinerii elevi s’au întreout în emula- 
țiunea de a pricepe frumosul și de a-șl ma
nifesta prin fapte simțămintele lor naționale 
și umanitare.

Antâifi. ne procurară elevii liceului 
„Carol I", mai ales classa VII, una din 
cele mai plăcute seri, representând în sala 
teatrului național „Teodorini" frumosă dramă 
a lui Alexandri „Cetatea Neamțului*,  în care 
se preamăresce eroismul și iubirea de pa
tria a Românilor din trecut. Acăstă frumosă 
representațiune a fost dată în scopul, de a 
se face îmbrăcăminte de uniformă elevilor 
liceului lipsiți de mijldce.

Mai târdiu, elevii sodlei normale de 
învățători de sub direcțiunea d-lui Ioncio- 
vicl au representat frumosul vodevil „Ro- 
tariul*,  în care cu o pricepere și o înde
mânare surprindătdre ne înfățișau scene din 
timpul revoluțiunii lui Todor Vladimirescu. 
Venitul representării era destinat pentru 
înființarea unei biblioteci a școlei normale.

In săra de 23 Martie, elevii liceului 
representară în sala teatrului, la cerere ge
nerală, pentru a doua-dră „Cetatea Neam
țului", adăugând pentru variațiune și hazlia 
farsă a d-lui V. A. Uroohiă „Din viața stu- 
dențtfscă*.  Astă-dată era în folosul biblio
tecii și museului de sciințe naturale a liceu
lui. La tote aceste representărl teatrul era 
plin de un public ales, oare a rămas înoântat 
și surprins de gustul estetic al elevilor și 
de îndemânarea lor adevărat artistică, atât 
în interpretarea poesiei dramatice, cât și 
în esecutarea danțurilor naționale și a mu- 
sicei, căci la tote aceste trei representa- 
țiuni s’au jucat frumose danțurl naționale: 
Danțul mateloților, Banul Mărăcine, Hora 
Ielelor, Romanul, Mureșanca, și la tdte or
chestra a fost compusă numai din elevi. 
La ultima representațiă solemnitatea s’a 
deschis prin imnul național „Deștăptă-te 
Române" și prin marșul „La arme", cân
tate de corul liceului, sub conducerea d-lui 
măestru de musica vocală Mihailescu I.

O bună parte din frumosul suoces al 
elevilor liceului revine d-lui Dimitrescu-Dan, 
artist dramatic dela teatrul național, care 
i-a esercitat în interpretarea pieselor, și 
d-lui Teodor Georgescu, măestru de gimnas
tică al liceului, care i-a învățat danțurile 
naționale și a îngrijit de bunul succes al 
întregei representațiunl.

Venitul curat al fiecărei representa
țiunl a fost minimul de 1500 de lei.

Frumosule simțăminte și aptitudini 
ale tinerimii ne fac să privim cu inima 
plină de bucurie și de speranță în viitor. 
Ele ne înveselesc cu atât- mai mult, cu cât 
presentul ni-se arată mai posomorit, și fără 
voia nostră se rechiamă în minte durero- 
sele versuri ale poetului:

La noi e putred mărul, nu-i mod de curățire 
Și tot ce se nrai speră sunt simburii din el.

Actuala generațiuue, în loc de a da tine
relor generațiunl esemple de abnegațiune și 
patriotism, este absorbită de interese și pa ti ml 
egoiste, și pare a-șl fi uitat de viitorul și idea
lul național. Este în adevăr un curent de idei 
și simțăminte mai bune, în jurul căruia se 
adună mai ales elita tinerimii, der acest, 
curent, care cresce pe fie-care di, pare a 
nu fi încă destul de puternic. Liga cultu
rală, căcjută în letargiă, de abia mai dă ici 
colo câte un semn de viață. La noi pănă 
și Ateneul a căcjut într’o somnolență, din 
care numai câte un tînăr conferențiar venit 
din BucurescI său din altă parte îl mai 
deșteptă.

Dâr să sperăm. Sic male nunc, non sic 
olim erit.

Adunarea „Silvaniei“.
Șimleu, 2 Aprilie.

Institutul nostru de bani „Silvania", 
prin conducerea isousită a directorului său 
d-1 A. Cosma, recunosout în ale financelor 
ca mare măestru, mai fiind favorisat, pote, 
și de împrejurări, a făcut progrese forte 
frumose și prin reverimentul, desvoltarea 
și producerea sa, a devenit a treia bancă 
română în statul ungar. In anul trecut a 
făcut reveriment de 9,076,091 fi. 90 or. 
Venitul curat a fost 27 mii, și are un fond 
de reservă de 88 mii fi.

In 29 Martie n. a ținut adunarea ge
nerală sub președința d-lui George Pop de 
BăsescI, la care au participat acționarii de 
tote treptele și din tdte ținuturile Săla- 
giului. Cei de față au luat cu plăcere la 
cunoscință progresul și înflorirea institu
tului, esprimându-șl recunoscința și mulță- 
mita față de oonduoătorl.

S’au reales membrii în direcțiune d-nii: 
George Pop de BăsescI, Ioan Angyal, Dr. 
George Pop, Artemiu Șarkadi, Augustin 
Marcușiu; membru nou s’a ales în looul 
răposatului I. Nichita: Dr. Mihai Pop, care 
e tot odată și advocatul nou al băncei. In 
comitetul, de revisiune s’au reales d-nii: Rev. 
Teodor Kovâry, Vasiliu Pop, Ales. Sima, 
Aurel Orian, Florian Cocian și Dem. Suciu.

După adunare cu toții ne-am întrunit 
la prândul comun din otelul „Național", al 
cărui edifioiu încă e proprietatea institu
tului „Silvania". Aid, după îndatinatele 
bineventărl și salutări la adresa unora și 
altora dintre oei de față, au urmat uisce 
interesante discusiunl în chipul unor pre
legeri fdrte importante. Direotorul Cosma 
a escelat prin espunerea vederilor și prin
cipiilor sale financiare, arătând și dove
dind eu cașuri concrete, la ce pote omul 
ajunge, deoă are voință tare și statornicia 
neclintită. D-nul George Pop de BăsescI 
îndâmnă la statornicia în stăruințele nostre 
drepte. Venerabilul d-n vicar Al. Barbolo- 
vioiu vorbesce despre viâța nostră socială, 
cerând să ne iubim unul pe altul și să
mânța discordiei, dâoă undeva ar prinde 
colți, să o stîrpim cu desăvîrșire, căci nu
mai așa vom înainta pe calea progresului. 
A mai vorbit și preotul St. Cuc din Pir.

in diminâța următore s’a ținut liturgiă 
funebrală și parastas pentru odihna sufle
tului Dr.-lui I. Nichita, pontificând Rev. A. 
Barboloviciu, vicar ; a fost de față direc
țiunea Silvaniei cu președintele G. Pop de 
BăsescI, directorul A. Cosma, funcționarii 
și alțl mulțl dintre cei venițl la adunare.

A. F........a.

NECROLOG. Din Sibiiu ni-se anunță, 
că în 8 Aprilie st. n. a răposat acolo d-na 
Maria Moldovan născ. Velicica, protopo- 
pesă văduvă, în etate de 76 ani și în al 
9 lea an al văduviei. La dorința răposatei, 
osămintele ei s’au transportat la Turda, 
unde astădl, 10 Aprilie n., i-se va face îm- 
mormântarea. Ea a fost mama d-lui Sil
vestru Moldovan, redactor în Sibiiu. Adre
săm condolențele nostre atât d-sale, cât și 
al membrilor familiei.ULTIMA

Bloemfontein, 9 Aprilie. La 
Springfield Burii au atacat acți. — Fra 
tele președintelui Steyn, care a fost 
arestat la Karres, a sosit acji aici. 
Un raport din Pretoria spune, că 
lângă instalațiunile de apă Englesii 
au pierdut 11 tunuri și 2 care cu mu- 
nițiune. — Armata lui Roberts su
fere în mare fiipsă de cai. Numai 
100 cai se vin la un regiment. In
tre soldați bântue cumplit boia 
aprinderii de plămâni din causa im» 
brăcămintei subțiri. Nu este regi
ment, care să nu aibă 1—200 bolnavi

Londra, 9 Aprilie. Burii din Red- 
d&rsburg, care câte-va (file mai îna
inte s’au supus Angliei, au trecut 
din nou la inimic, au rupt stindar
dul engles și au arborat stâgul sta
tului Oranje. — Din Mafeking se te- 
legrafeză, că porțiunile de mâncare 
s’au redus grozav și, decă orașul nu 
va fi încurend liberat, garnisona va 
trebui se se predea.

Lourenzo-Marqueze, 9 Aprilie. 
„Volksraad-ul“ din Kroonstad a du
rat numai 5 ore. El a primit o re- 

soluțiune, prin care Kroonstad e 
declarat de capitală provisoriă. Pre
ședintele Steyn a declarat într’o vor
bire, că situația nicl-odată n’a fost 
așa de favorabilă ca afii.

Boshof, 9 Aprilie. Intre soldații, 
pe cari Methuen i-a făcut priso- 
nieri, se află mulțl Frances!. Colone
lul Villebois Mareuil a fost înmor
mântat în 6 1. c.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 April st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
învităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
9

Pentru Austro-Ungaria: pe un. 
an 24 corone (12 îl.); pe șăse luni 12 
corbne (6 fl.); pe trei luni 6 corOne (3 
îl.); pe o lună 2 corone (1 fl.).

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

Abonarea se pdte face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

O 3 B'
T.leul amor pe câmpul de r&s- 

boiii. In istorie obvin multe cașuri cari 
arată, că în timp de răsboiu deul amor 
desvoltă o putere uimităre. Semnul cel mai 
învederat al puterei îl arată faptul, că nu
mărul căsătoriilor în timp de răsboiu în
trece cu mult pe cel din timpuri de pace. 
Și în răsboiul actual anglo.-bur s’a cons
tatat acest lucru. După statistică se vede, 
că în lunile Ootomvre și Noemvre ale 
anului trecut, numărul căsătoriilor în ar
mata englesă s’a întreit. Oâte-va femei și-au 
însoțit bărbații lor și în răsboiu, în regiu
nile căldurose ale Africei. Foile americane 
scriu acum despre un cas interesant din 
răsboiul spaniol-american. Anume Mrs Jes
sie Noster s’a căsătorit cu un sub-locotenent 
din primul regiment „Wasobington", băr
batul însă deja după primele cfile ale Junei 
de miere, a trebuit să mârgă în răsboiu. 
D-na Noster încă a fost gata de pleoare. 
Sl-a îmbrăcat un costum de îngrig'tore, 
(soră de caritate) cu o cruce mare roșie 
pe braț și astfel șl-a însoțit bărbatul pe 
insulele Filipine, unde în decursul în
tregei campaniii nu șl-a părăsit soțul. In 
șanțurile din jurul bastionului San Pedro 
Macati s’a luptat alături cu ceilalți ostași 
și în bătălia paca-ohurchi, când Spitalul 
campestru a fost împresurat de inimic, a 
luptat și ea și a ajutat răniților; și prin 
ploia cea mai dăsă de glonțe ducea cartușe 
luptătorilor. Când odată ostașii au fost 
provooațl să se anunțe, cari voese de buuă 
voiă să faoă un spionagiu forte perioulos, 
între cei o sută cutezători se afla și Noster 
și în deoursul întregei espedițiuul în fiă- 
care di a stat mai de multe ori față în 
față ou mortea. O altă femedă eroică, care 
de-asemenea- a urmat în răsboiu pe mirele 
ei, der mai puțin norocosă, a fost Mrs Sa- 
vide Lande. Aoâsta oând fidanțatul ei P. 
I. Moore, gregar în regimentul Kauzas Nr. 
20 a plecat spre Filipine, ea șl-a îmbrăcat 
un costum militar și astfel fără a fi obser
vată de cineva, s’a îmbarcat pe vaporul 
„Indiana". După două dile, în mijlocul 
mărei, s’a dat de ea și pe lângă t.ăte ru- 
gămintele și plângerile, căpitanul corăbiei, 
după ce au ajuns în Honolulu, a dispus 
transportarea ei la usoat. Aici șl-a aflat un 
serviciu ca bonă și după scurt timp s’a 
reîntors la San-Franoisco. Cu tote, că ei 
nu i-a fost ertat să-și însoțăscă mirele în 
răsboiu, prin diligință și cruțare șl-a adunat 
ațâța baul, cu cari, după sfârșitul răs- 
boiului, a putut fără grijă se se cunune cu 
findanțatul ei.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
dm BSmșov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
Scrieri economice:

Agrologia seu Agricultura gene
rală de de Dr. G. Maior, profesor la școla 
centrală de agricultură din Bucurescl. E 
cea mai bogată ăi tot-odată cea mai temei
nică scriere românescă cu privire la cultu
ra pământului (aratul sămenatul, gunoiul 
etc., etc.) Conțin 217 figuri de-ale dife
ritelor aparate economi (pluguri, grape, tă- 
vălugurî etc.) E o carte forte mare, de 524 
pag. și costă numai 2 fi. 50. (cu posta re
comandat 2 fi. 75 cr.)

Fitotechnia său Cultura sbecială a 
plantelor, scrisă tot de D-l G. Maior. 
Acestă carte se estinde pe 611 pagine 
format mare și conține în text 202 figuri. 
Cuprinsul e forte bogat, aretând cu de-amS- 
runtul soiul modul de cultură, bolele și 
vindecarea etc. gentru fiă care plantă, pre
cum cereale (tot felul de cucate, ca grâu, 
săcară, orz, oves, orez, meitt, cucuruz, hri- 
sc\ etc.); apoi mazere, linte, inazăriclie, 
răpită, mac, șofran, hemeiă, in, cânepă, 
tutun, cartofii, tot felul de sfecle, hren cu- 
recliiti, și alte multe. Apoi diferite plante 
de nutreț, ca lucernă, trifoi ti, mohor, cu- 
curuzuul verde nutreț, diferite composițiunl 
pentru fenațe și pășuni artificiale etc. Al- 
capitlu tracteză despre cultura fenațelor, al
tul irigațiunl, altul despre pășuni etc. Pre
țul 4 fi. (trimis cu posta recomandat 4 fi 
25 cr.)

„Cartea Plugarilor'1, sâu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noiu, lucrarea pământului, sâmânături, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă*  25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiu. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practio și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

„Stupă/ritul* , întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de venclare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura ReuniuDei 
rom. de agricultură din comit. Sib'iului. 
Conține 227 pag. și custă80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoști*  țe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

O carte de legi. „Amicul Popo
rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român" de 
Titu Vuculescu, pretor în Peolca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, orî-oe măestru, 
orl-ce om, care seie ceti, pote să înțelâgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâaior.

Cursul ia bursa din Vîena.
Din 7 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0.......................... 97.30
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 • 101-—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 99.90
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii........................165.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.80
Renta de argint austr.............................99.30
Renta de hârtie austr............................... 99.10
Renta de aur austr....................................98.50
LosurI din 1860.................................... 136.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 186.80
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 181.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 227.25
Napoleondorî.......................................... 19.27
Mărci imperiale germane. . . . 118.65
London vista..................................... 242.95
Paris vista....................................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 ■ • • 99.90
Note italiene................................................90.30

Cursul piețea Brașov.
Din 8 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94 
Argint român. Cump. 18.70 Vend. 18.80 
Napoleond’orî. Cump. 19.10 Vând. 19.18 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 253.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 118.40 Vend. — 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vând. —.— 
Scris, feme. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

IMTO'P.RI 

(iwrțtai și redaw) 

suwă a se adr-esa sufescrâseâ 
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8® face mai de multe-orî.

Admi istr. „Gazetei Trans.“

Bosirea și placarea irmrilor h stat mg. au îo Brasov.
Valabil (tiu 9 Octomvre st. n.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la brașov:

I. Trenul de persdae In 8 ore d'm,
II. 'Tr. acoel. peste Clușîu k 2 6. 9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la 10 ore 25 min. săra
Dela Buenresci la Brașov:

I. Trenul mix\ csreoirouiă numai Vinerea
dela Predeal, la 0 ore — min. dim.

II. Trenul aooe). ia 2 6re 18 mi o. p. -j).
III. Trenul mixt, In 5 ore 20 trin. p. m.
IV. Trenul de pers., la 9 ore 27 min. sera.

Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:
I. Trenul de persoie la 8 ore 25 m. d., 

(are legătură în St.-GeorgI cu Ciuc- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la 6 6re 48 m. sera, (are 

1 'gătură cu Cmo-Szereda).
Dela Zernesci la Brașov (G. Bartolomeiu).

I Trenul mixt la 6 ore 22 min. dim.
II. Trenul mixt la 1 oră 13 min. p. m.

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 ore 25 min. dim

II. Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m. 
III. Trenul mixt la 6 ore 48 min. sera.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 6ra 8 min. diminătg
II. Tr. acoel. (peste Clușiu) la 2 o. 45 in. p. m, 

III. Trenul de pers, la 7 ore 48 mm, ser-,
Dela Brașov la Bucurescî:

I. Trenul de persons la 3 6re 55 min. > 
II. Trenul mixt la 11 ore a. m.

III. Trenul accelerat (ce viu» pe k Orndia 
Clușiu) la 2 6re 19 mm. p. m

Dela Brașov la Kezdi-Oșorlieiu :
I. Trenul de persone la 5 ore 19 nrr, 

dim. (are legătură ou Tușnad) 
Ciuo-Szereda. 3 6. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 Ore 50 mia, a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 ore 15 m. p. r». 
are legătură ou hnia Tușnad-Ciuc-Szereda. 
Dela Brașov la Zârnesci (G. Bartolomeiu).

I. Trecui mixt ia 9 6-e și 2 mm. a. m.
II. Trenul mixt la 3 ore i8 min p. tn.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 5 ore 19 min. dim. 

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

Sz. 1153-1900. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A Koha'mi kir. jârâsbirbsâg mint telekkonyvi hatbsâg kozbirie teszi, 

bogy az „Albina11 takarâk es hitelbank brassoi fioktelepe vegrehajtatb- 
nak Buksa Sandor âgostonfalvi lakus vegrehajtâst szenveddk elleni 1400 
korona tâkekOvetelâs 6s jârulâkai irânti vegrehajtâsi iigyeben az Ersze- 
betvârosi kir. tOrvenyszek (a Kohalomi kir. jârâsbirdsâg) teitileten lev<5, 
az âgostonfalvi 126 sz. tljkvbe fekv6 A f 213 hsz. Kertre 34 korona 
kikiâltâsi ârban az 1881 evi LX. t. cz. 163 §. alapjân Buksa Gybrgy 
kântor javâra bekebelezett szolgalmijog erintetlen hagyâsa mellett.

II Az âgostonfalvi 209 sz. tlkjvbe a f 1441 brsz. szântora 42 ko
rona kikiâltâsi ârban.

III Az âgostonfalvi 214 sz tlkjvbe 2634 brsz. ingatlanra 8 korona 
kikiâltâsi ârban a 156 §. alapjân.

IV. Az âgostonfalvi 125 sz tlkjvbe a j- 210, 211, 212 hrsz. fabâz- 
zakra 960 korona kikiâltâsi ârban 156 §. d pontjân.

V. Ar âgostonfalvi 213 sz. tlkjvbe a f 313, 314 hrsz. kanâlaro 208 
korona kik'âltâsi ârban.

VI. Az âgostonfalvi 240 sz. tlkjvbe A f 220, 220/1 hrsz. szântâ 
es czbheresbbi Buksa Sandor illetfi 1/3 râszere a 156 §. a, pontja alap
jân 203 korona k kiâGâsi ârban. 1993, 1994 hrsz. kanâlb 6s szânto egâs- 
sere a 156 §. a pontja alapjân 106 koronâban ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban az ârverdst elrendelte es hogy a tennebb megjelolt 
ingatlanok az 1900 evi Mâjus ho 18-ik napjăn d. e. 9 orakor ăgostoafalva
kozseg hâzâuâl megtariandb nyilvânos ârveresen a megâllapitott ki- 

kiâltâsi âron al61 is eladatni fognak.
Ărverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 30%'ât 

keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881-ik âvi november h6 1-en 3333 sz. alatt kelt igaz- 
sâgugy-mimszteri rendelet 8 §-âban kijeldlt bvadekkepes ârtekpapirban 
a kikiilddtt kezâbez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a ertel- 
mebeu a bânatpenznek a birbsâgnâl eloleges elhelyezeserdl kiâllitutt 
szabâlyszeru elismervenyt âtezclgâltatni.

Kohalom, 1900 evi Mârczius ho 14-en.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosăq

Dr V O B S A T Z
kir. aljbirâ.
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A. Mureșiam. 

Brașov, Tea’g’tal Samimi W. 3®.
Acest stabiliment este provSdut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergui Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI BE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

foi pWodice.
BILETE UF VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Awrâqpsjasi.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri

Compturî, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Qou/ve/(/ta, in lolă măz/i/mea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

prețuri-cureȘ și diverse
BILETE DE INMORMENTARL 

se primesc în biuroul

x S-
Prenumerațiuniie la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reînoi 

jri și când dela 1-ma și 15 a fiă- cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi,, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa., 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans/
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


