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încercări desperate.
(a) Un fost ministru-președinte 

al Ungariei, care a condus afacerile 
publice ale ferii pe timpul când Ma
ghiarii și-au serbat aniversarea mile
nară pe aceste plaiuri, deși nu prea 
meșter al condeiului, s’a aventat 
(filele trecute să scrie și el un arti
col despre tripla alianța și despre 
rolul monarchiei în acbstă alianță.

Dincolo de Leitha — spunea 
fostul ministru-președinte — nu pote 
avea tripla alianță nici un rac|im. 
Adevăratul punct de gravitație și 
singurul sprijiu al triplei alianțe se 
află dincdce de Leitha.

Și pe ce își basa acest bărbat 
de stat argumentația sa?

Pe faptul — dicea el —că din
colo nu este stat unitar, pe când 
dincoce avem un stat unitar — ma
ghiar.

Dincolo se hărțuiesc diferitele 
națiuni între sine, pe când dincdce 
stăpânesce națiunea maghiară, „sin
gură alcătuitbre de stat**.

Și decă în momentele de față 
Ungaria n’ar fi încă în tdte închie- 
turile sale stat național maghiar, o! 
acesta nu formeză nici o piedecă 
pentru energicul ex-președinte, căci 
într’o convorbire avută cu un frun
taș diplomat german a primit carta- 
bianca de maghiarisare față cu Sașii, 
er încât pentru celelalte popote, nu 
se mai întrebă, decă vor seu nu vor 
a renunța la limba lor și la ființa 
lor etnică, dor puterea legislativă și 
esecutivă este în mânile lor și maghia- 
risarea poporelor de sub corona sfân
tului Stefan încurend trebue se se 
deseverșâscă.

Ast-fel vedem pe faimosul „om 
de fer“ — căci toți sciu, credem, 
că e vorba de Banffy — căutând 
justificarea măsurilor de maghiari
sare din trecut și viitor în necesita
tea atașării Ungariei la tripla 
alianță.

Der Banffy s’a dus și pdte nu 
se va mai întorce. Espunerile sale 
sunt nisce cântece postume, lipsite 
de orl-ce sancțiune — va c|ice 
cine-va.

Din păcate însă și actualii de- 
tentorl ai puterii sunt obsedați de 
halucinațiunea, de care este stăpânit 
Banffy.

Coloman Szell a declarat în 
camera deputaților, că nu cundsce 
naționalități în acesta țâră și că ceș
ti unea de naționalități nu esistă în 
Ungaria, așa cum esistă în alte țări.

Er ministrul instrucțiunei pu
blice a declarat (filele acestea, că 
din legea naționalităților nu va ese- 
cuta nici o literă, decă aceea ar fi 
în contrazicere cu spiritul ei, care 
spirit îi presentă țera pe care o gu- 
verneză, ca pe o țâră unitară ma
ghiară. Și în consecință emite or
dine, conform cărora catecheții tor 
mâni se fie siliți a preda copiilor 
români religia în limba maghiară.

Pe când însă acestea se petrec 
în interiorul țării,—în străinătate, băr
bați luminați și cu sentimente ele
vate vorbesc cu simpatie despre 
frații lor latini din munții Carpați- 
lor și din văile, unde au fost aduși 
înainte de asta cu două mii de ani 
și unde și-au păstrat caracterul ne- 
mului lor cu tote adversitățile, prin 
cari au trecut.

Tinerii români sunt îmbrățișați 
la Roma și sărbătoriți ca frați, er 
Ziarele maghiare trebue se constate 
cu durere, că legitima apărare ce o 
deșfășoră Românii pentru menține
rea caracterului lor etnic, este salu
tată cu aplause și întâmpinată cu 
adrese de încuragiare.

Irlandesii s’au luptat sute de 
ani în potriva opresiunei naționale 
englese. Prin confiscarea proprietă
ții lor aduși la sapă de lemn, ei to
tuși n’au putut fi îngenunchiați, er 
prin șcdlele străine forțați a renunța 
la limba și cultura lor, ei totuși 
n’au încetat a spera restituirea ei.

Er pe națiunea cea mare ger
mană, care a apelat la măsura es- 
trernă de a impune Polonilor învă
țarea religiei într’o limbă pentru 
depșii streină, — i-au dat de rușine 
msce copii nevrîstnicl.

Atât de tenace este o națiune, 
când e vorba de apărarea limbei 
sale.

In zadar vor apela deci foștii 
miniștri la justificări desperate pen
tru utopiile lor și înzadar vor de
clara actualii miniștri, că nu cunosc 
cestiune de naționalitate în Ungaria.

Adevărul este palpabil și nu se 
pote tăgădui:

Cestiune de naționalități esistă, 
cât timp vor esistă naționalitățile.

Și după un trecut de două mii de 
ani, Românii în special nădăjduesc, 
că vor avă un viitor cel puțin așa 
de îndelungat ca trecutul lor!

Din Bucovina. „Deșteptarea*1 din 
Cernăuți se ocupă în primul seu dela 20 
Aprilie cu stările din diecesa gr.-or. a 
Bucovinei. Spune, că succesor al reposa- 
tului mitropolit va fi numit probabil P. S. 
Sa episcopul Dr V.Repfa. Devenind astfel 
vacant postul unui archimandrit de scaun, 
eventual și un post de consilier consisto
rial, Rutenii mișcă tote pietrile și fac pla
nuri pentru ocuparea acestor posturi în- 
sămnate prin dmeni de ai lor. lmplinindu-se 
cererile Rutenilor, ei ar ave între patru 
consilieri consistoriali sistemisați trei Ru
teni, er Românii numai unul. Rutenii ca
lomniază în totă forma pe d-1 Calinescu \ 
cu scopul de a-1 discredita în public și ' 
înaintea forurilor competente, pe când 
sciut este, că nu-i în întrega diecesă un 
bărbat, care ar pute concura cu d-1 Cali
nescu la postul de archimandiit de scaun 
și de vicar episcopesc. Trecerea cu vede
rea a archimandritului Călinescu ar con
stitui un cumplit nerespect față de bi
serica gr.-or. din Bucovina și o ne mai 
pomenită nedreptate.

Doi advocat! sașî dat! în jude
cată. Advocații sași din Bistrița Dr. Cari 
Lang și Dr. Gustav Kelp au arborat la 
1898 stâgul săsesc (albastru-roșu), pentru 
care „contravenție11 zelosul hyperpatriot din 
capul poliției din Bistirță i-a pus la amen
dă. Pe basa acestei amende camera ad- 
vocațială din Târgul-Mureșului a dat pe 
cei doi advocați în judecata consiliului 
disciplinar al camerei. Inculpații au recu- 
rat la Curie, care la rândul seu a confir
mat procedura camerei, așa că li s’a co
municat acuma darea în judecată pe motiv, 
că au întrebuințat un steag străin, ceea 
ce însemneză desconsiderare colorilor ma
ghiare, pe cari — în urma jurământului 
lor de advocați — sunt obligați a-le res
pecta mai mult, decât ori cine. — Actul 
este datat din 17 Februarie 1902 și este 
semnat de președintele Csongvay și de se
cretarul Dr. Lanyi.

Un „gravamen" maghiar. „Pes
ter Lloyd11 și alte diare maghiare anunță, 
că în Paris s’a constituit acum de curând 
o reuniune internațională de binefacere, 
al cărei președinte este Casimir Perier, 
fost președinte al republicei francese. 
Acestă reuniune a hotărît se formeze un 
comitet esecutiv de 14 membrii, astfel ca 
fie-care stat să fie representat printr’un 
membru. De dre-ce însă sunt mai multe 
state, Ungaria și Austria au fost luate 
ca un singur stat. Ungurilor, firesce, nu 
li-a convenit acâsta și prin contele Geza 
Teleki, membru maghiar al acestei socie
tăți, au protestat dicând, că Ungaria ește 
stat independent. La stilisarea protestu
lui, cura spun foile din Pesta, a colaborat 
și contele Apponyi. Foile ungurescl dau 
mare 'vină Fran.cesilor, că pe Maghiari îi 
pun într’o căldare cu Austriacii.

De Gubernatis cătră studenții români.

Etă— în traducerea „Universului" — 
o parte din frumosul discurs rostit de pro
fesorul universitar de Gubernatis, în ul
tima ședință a congresului studențesc 
„Corda Fratres“. Cunoscutul filoromân s’a 

FOILETONUL „G,AZ. TRANS.11.

Restignirea lui Isus.
(Din romanul „Să-L urmăm !“, de H. Sienkiewiczl. 

îndărătul tâlharilor mergea Isus din 
Nazaret, între doi soldați. O mantie de 
purpură era aruncată pe de-asupra veșt
mintelor lui, și de pe capul lui, încins cu 
o cunună de spini, picura sânge. Picătu
rile roșii îi curgeau încet pe față, și unele 
i-se închegau pe frunte, asemenea unor 
bobe de măceș, ori mărgeanelor unor mă
tănii.

El era palid și mergea domol, cu un 
pas slab, nesigur.

In mijlocul batjocurilor mulțimei, el 
părea adâncit într’o reverie, ce trecea 
peste hotarele lumei vizibile, desprins de 
pe pământ și surd la strigătele de ură, 
cu un aer de iertare ce întrecea măsura 
iertărei omenesc!, de milă ce întrecea mă
sura milei omenescl, aureolat de infinit, 
sus de tot de-asupra relelor pământesc!, 
blând și suferind de marea suferință a în
tregului univers. '

— Tu ești Adevărul 1 — murmurară 
buzele tremurînde ale Anteii*)-

Cortegiul se afla în minutul acesta 
aprope de tot de lectică și se oprise chiar 
o clipă pentru a îngădui soldaților din 
frunte să-și croiescă drum cu forța.

Antea vedea acum pe Nazaritean 
la câți-va pași de dânsa. Ea vedea adie
rea vântului jucându-se în părul lui, re
flectările roșiatice ale mantiei lui cădând 
pe fața-i palidă și diafană.

Mulțimea, care se năpustea în spre 
dânsul, împresură cu un cerc strîmt pe 
soldați, cari trebuiră să-și întindă arcurile 
pentru a-1 feri pe osîndit de furia popo
rului.

Pretutindeni se înălțau pumni încleș
tați ; se vedeau ochi ieșiți din orbite, 
dinți lucioși, bărbi în desordine, buze spu
mând bale și scuipând blăstăm.

■*) Antea'era .soția patricianului roman Caius 
I Septimius Cinna și fiica lui Timon de Athena, un 

filosof, care tr&ia în Alesandna. Antea era sufe
rindă și avea vișinul La sfatul unui medic evreu, 
Iosif, fiiul lui Khusa, se mută la Ierusalim cu so
țul său, unde la invitarea procuratorului Pontius 
asista la scena restignirei.

El aruncă o privire circulară, ca 
pentru a întreba; „Der ce v’am. făcut?11 
Apoi, își ridică ochii cătră cprifi și se rugă.

— Antea! Antea! strigă Cinna.
Der ea nu păru că-i aude chemarea. 

Lacrimi mari curgeau pe obrajii ei. Ea își 
uită boia ; uită, că de-atât amar de dile, 

i nu-și părăsise lectica. Se sculă și străbă- 
I tută de fiori, ca amețită de milă, de corn- 
i pătimire, precum și de indignare împotriva 
; acestei mulțimi în delir, ea începu .să 
smulgă zambilele și florile db măr și se le 
arunce sub piciorele Nazariteanului.

Acesta își plecă privirea pe figura 
palidă, bolnăviciosă, a tinerei femei, și bu
zele lui se mișcară, ca pentru o binecu
vântare.

Antea cădu pe pernele lecticei. Se 
simția inundată de un torent de lumină, 
de bunătate, de speranță și de fericire, și 
încă odată murmură:

— Tu ești Adevărul!
Apoi, din nou, lacrămile îi țișniră din 

ochi,
Osînditul trecuse deja, și fu condus 

cătră locul, pe care într’o scobitură a 
stâncei trebuiau să se înalțe crucile.

Mulțimea i-1 ascunse o clipă; der 
locul supliciului fiind ridicat, Antea îi re- 
vădu în curând fața palidă și cununa de 
spini.

Legionarii trebuiră erăși să recurgă 
la bastone pentru a împinge la distanță 
cuviinciosă mulțimea, care stânjenea pre
gătirile esecuțiunei. Cei doi tâlhari fură 
suiți pe crucile laterale. Pe vârful celei 
din mijloc era lipită o tăbliță albă, cu 
marginele agitate de vântul, ce începuse 
să sufle.

Gând soldații se apropiară de Naza
ritean și-i scdseră vestmintele, strigăte 
se audiră printre privitori:

— Rege, rege, nu te lăsa, rege! 
Unde-ți sunt legiunile?... Apără-te !...

Gu aceste urlete se amestecară ho
hote de rîs.

Par’ că totă colina stâncdsă erasgu- 
duită de-o formidabilă rânjire.

Intre acestea osânditul fu trântit la 
pământ, pentru a i-se pironi mânile de 
bârna, cu care va fi ridicat pentru a-1 sui 
sus pe stâlp.

In minutul acesta, un om aședat nu 
departe de targă și îmbrăcat cu antereu
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adresat mai întâifi representanților studen- 
țimei române cu următărele cuvinte:

„Eu vă esprim cele mai cordiale mul
țumiri pentru graba și generositatea, cu 
care ați alergat, ca să faceți mai frumos 
și mai solemn acest prim congres al fra
ților voștri italieni.

„Am avut deja un semn admirabil 
de anticul foc roman, ce ve înflăcăreză, 
când acum vre-o doi ani un frumos grup 
de patrioți români, conduși de marele latin 
Vasile Urechie, de ilustrul archeolog To- 
cilescu și de onorabilul Holban, a venit 
din Bucuresci cu o pietate filială, se de- 
pue o cunună de bronz la piciorele co
lumnei Iui Traian; și decă Urechiă n’ar fi 
fost prea repede smuls dela dragostea pa
triei văsțre și dela gratitudinea nostră, el 
v’ar fi călăuzit și adi, cu tînăr entusiasrn, 
la acest nou rit de înfrățire, latină. Ure
chiă, bunul, marele Urechiă, nu mai e ; der 
frumosul lui foc e încă viu și continuă să 
încălcjescă piepturile vostre generâse.

„Drapelul român, care adi voi ați 
dorit se fâlfăe pe Oapitoliu și pecarel’ați 
consemnat tinerimei latine, ca să-l păstreze, 
e anticul drapel de civilisație latină, dra
pelul lui Traian, care vi-l’a predat, după 
ce a învins Dacia, numai spre a face din 
voi cele mai credinciose sentinele ale im
periului contra năvălirilor barbare, după 
cum, mai târdiu, ați fost credincibsele sen
tinele ale Europei civilisate în contra nă
vălirilor Turcilor; al acelui Traian, die, 
un latin din Spania, care în Dâcia vostră, 
a transferat din Italia nouă colonii de sol
dați agricultori latini.

„După cum Iuliu Cesar învinsese mai 
întâifi și apoi chemase la beneficiul civi- 
lisației Galiile. după-ce le-a esperimentat 
marile virtuți de răsboifi, tot așa Traian 
a întins granițele civilisației romane în 
întrega Dacie, în așa chip, că, decă Ovi- 
diu în loc de timpurile lui August, ar fi 
trăit în timpurile lui Traian, nu s’ar fi 
plâns atâta, că se află în țeră de exil. Și 
latinitatea văstră s’a menținut Românilor, 
în linibagiu, în instituțiunile civile, der 
mai vie încă în căldura afecțiunei, Cu care 
cântați într’una alma mater, aceea, pe care 
o numiți așa de dulce, cu drăgăstosul și 
mișcătorul cuvânt de „mama Roma“.

„Și Roma, care adi vă îmbrățișeză 
prin cuvintele ilustrului ei primar și mi
nistru al Luminei, e într’adever a vostră, 
și mai mult a vostră, decât a altor popore 
latine, fiind-că voi o recunoscețî și o glo
rificați mai adesea; și ea vă întinde acum 
maternele sale brațe și vă primesce la sî- 
nul ei ospitalier, și de aci înainte vă va 
ține mai strîns de dânsa, die mai tare, 
mai indisolubil.

„Acesta mă simt îndatorat adi a vă' 
spune în numele tinerilor frați italieni; 
acâsta eu vă repet, pe deplin convins, în 
numele meu, cunoscând mai de-aprope, 
care e sufletul vostru și care e valorea 
vdstră“.

alb, își acoperi capul cu cenușe și strigă 
cu o voce răsunătore și desperată.

— Eram lepros și el m’a vindecat! 
Pe el îl răstignesce 6re ?

Antea se făcu ca cearceaful.
— L’a vindecat... Audi Caius !
— Vrei păte să ne întorcem? întrebă 

Cinna.
— Nu, rămân.
O desnădejde nemăsurată, sălbatică, 

îl cuprinse pe Cinna la gândul, că el nu 
recursese la Nazaritean pentru a-i vin
deca soția.

Dăr, în momentul acesta, soldații în- 
fipseseră pironele în mânile osânditului și 
începură se le bată cu lovituri de ciocan. 
Se audi isbitura înăbușită a fierului de 
fier, apoi sunetul deveni mai distinct de 
îndată ce vârful pironelor străbătu carnea 
pentru a intra în lemn.

Mulțimea tăcu din nou pentru a-se 
desfăta la plângerile, ce suferința trebuia 
să smulgă de pe buzele Nazariteanului. 
Der acesta rămâne mut, și, pe colină, nu 
se audiau decât loviturile sinistre ale cio
canului.

(Va urina- '

Congresul din Roma — in lumină 
maghiară.

Diarele maghiare au publicat nisce 
dări de semă tendențiose asupra congre
sului din Roma. Am promis, că vom re
veni asupra lor și ne împlinim astăzi pro
misiunea, reproducând din „Alkotmany" 
articolul referitor la acel congres și înti
tulat de numitul diar: „Acțiunea română 
desarmată“ (A leszerelt român akcio“. — 
Nr. dela 16 Aprilie).

„Pentru a prepara viitorul congres 
studențesc, secțiunea italiană a federațiu- 
nei „Corda Fratres" a ținut congres na
țional în Roma. La acest congres stu
denții dacoromâni au trimis delegați, cari 
aveau de gând să fraterniseze în stil mare 
cu frații italieni, căci dor și ei sunt Ro
mani, și ei se încărcă cu mâni cu piciore 
a-și acapara drept străbuni pe stăpânitorii 
lumei; este evident deci, că au dreptul la 
o fraternisare cât se pote de căldurosă.

„Și mai au dreptul a-se năpusti asu
pra barbarilor Maghiari, cari însă acuma 
au fost și mai șireți, decât Romanii cei 
civilișați. au stricat de-abinele veselia 
familiară a nobililor Români.

„Am amintit deja, că studenții din 
Bucuresci au vrut să predea fraților ita
lieni un stindard, pe care l’au și predat. 
Insă secțiunea maghiară a federațiunei 
„Corda Frâtres" a vedut, că aici se pre
pară ceva contra nostră și a trimis ca de
legați la Roiria pe președintele Szemenyey 
Kornel, pe secretarul Gboz Arpad și pe 
șeful consulatului studențesc din Buda
pesta, Margitay Erno.

„Pe Maghiari, cari în oposițiecu Ro
manii cei civilișați, toți vorbesc franțu- 
zesce și italienesce, Italienii i-au primit cu 
mare entusiasrn. Ministrul Nași, principele 
Colonna, Oriando și alți profesori univer
sitari au manifestat an mare interes față 
cu dânșii. De geaba s’au încercat Românii 
a-ne tăgădui independența statului, nu au 
găsit credământ si disposiția congresiștilor 
față cu acțiunea lor a devenit cu totul 
nefavorabilă, când profesorul Venturi la 
un banchet într’o substanțială cuvântare 
a invocat istoria, care dovedesce simpatiile 
Italienilor cu Maghiarii.

„înfrângerea Românilor a fost com
pletă când li-s’au respins propunerea fă
cută în sensul, ca congresiștii să se potă 
înscrie după plac în ori ce secțiune. Ast
fel domnii din Ungaria vor fi siliți a par
ticipa în cadrul secției maghiare lâ con
gres și tendințele lor vor fi astfel para- 
lisate.

„In ședința de încheiare au predat apoi 
„ominosul“ stindard (Un alt diar spune, 
că o parte a stindardului era compus din 
colori italiene, er cealaltă din colori ro
mâne și aveau inscripția: Italicis-sodali- 
bus, Daciae-Romani—Fratres. D. D. Romae 
A. M.D.M.II.)

„Italienii l’au primit destul de bucu
roși, însă la lungile discursuri (In ce limbă 
au vorbit, decă spuneți, că nu sciau nici 
franțuzesce, nici italienesce? — Culeg.) au 
strigat nerăbdători: basta (ajunge).

„Maghiarii au predat președintelui Iac- 
chia o medalie de aur, declarând totodată, 
că ei nu cu frase, ci cu documentele is
toriei îșT dovedesc frăția. Acestă decla
rație a fost acoperită cu îndelungate! a- 
plause.

„Punctul culminant al ședinței de în
cheiare a fost discursul lui De Gubernatis, 
care a ținut o prelegere nu se pote mai 
splendidă despre dreptul public maghiar. 
Oratorul a zugrăvit dilele gloriăse ■ ale 
trecutului cu surprindătăre cunoscințe și 
n’a uitat nici descrierea stării actuale a 
patriei nostre:

„Ceea-cea fost mai interesant în acest 
lucru era, că tocmai Românii au fost aceia, 
cari au rugat pe conte se țină un discurs 
filoromân și în loc de acesta a accentuat 
lauda Ungurilor dela tribună, atât el, cât 
și alți oratori (A se vedâ discursul con
telui de Gubernatis publicat Ia alt loc al 
diarului nostru — Red.)

„Așa s’a sfîrșit fraternisarea Români
lor și așa s’a născut din ea o pecetluire 
imposantă a amiciției maghiaro-italiene !“..

Suntem siguri, că la darea de semă 
tendențiăsă și falsă, ce s’a publicat ca la 
comandă în tdte diarele maghiare, se va 
răspunde din parte competentă.SOIRILE DILE1.

— 9 (22) Aprilie

Domnilor abonați, cari nu și-au 
reinoit incă abonamentul pe triluniul 
acesta și au remas în restanță, le atra
gem atențiunea rugându-i se binevoescă 
a-se achita, ca se nu li-se întrerupă 
trimiterea foii.

Administrațiunea.

Representanța orașului Brașov se 
va întruni mâne; 23 Aprilie n., în adunare 
generală, care eventual va continua și poi- 
mâne 24 1. c. La ordinea (jilei sunt 38 de 
obiecte.

Din Brad se scrie, că II. Sa d-l Dr. 
Ilarion Pușcariu, archimandrit și vicar 
episcopesc, a sosit acolo în 15 Aprilie și 
a doua di a început să visiteze gimnasiul, 
asistând la prelegeri prin clase.

O lămurire. Primim spre publicare 
următorele: „Domnule Redactor! Sem
nând apelul publicat în italienesce din 
ocâsia declarațiunilor cunoscute ale mi
nistrului Wlassics — în modul următor: 
„Per la Direzione deela Sezione Ru
mena, Luciano Bolcaș, Vice-presidente 
S. S. della „Corda Fratres“ — observ 
acum, că am dat ansă la o mică încurcă
tură. Pote mulțî se vor întreba, sciind, că 
la Paris amicul I. Scurtu a fost ales vice- 
president al Federațiunei — cum de noi 
Românii avem doi vice-presidenți? Nu ași 
dori să apar înaintea nimerui, câ și când 
m’ași lega de un titlu, ce nu-mi compete, 
și pentru-că doresc ca toți cei-ce pdrtă 
interes față de lucrările năstre și mai ales 
colegii noștri să fie bine orientați, fac cu
noscut lucrul următor: Dela congresul din 
Paris încăce, unde amicul Scurtu a fost 
ales vice-president la Categoria Efectivă 
a federațiunei — (sunt două categorii: a 
membrilor seniori și a membrilor efectivi) 
— eu sunt „tice-president al senatului 
seniorilor Federațiunei Internaționale de 
studenți „Corda Fratres". Am lucrat câ- 
te-va dile di și nopte. ajutat de câți-va 
amici, pentru-ca să facem ca apelul se 
ajungă la Roma înainte de terminarea 
congresului ținut acuma de curând, ceea- 
ce am și ajuns. Să vede, că în graba cea 
mare titlul de mai sus — prea îri stil spa
niol și de alt-fel — mi-a părut prea lung 
și am preferit prescurtarea obicinuită la 
Federațiune: Vice-presidente S. S. „Corda 
Fratres". (S. S. însenină: Senatus Senio- 
rum). Observ încă și de astă-dată, că tot 
ceea-ce fac în numele Direcțiunei Secției 
Române, o fac ca substitut al amicului 
Ioan Scurtu, actualul Director general al 
Secției române. Ve rog domnule Redactor 
să binevoiți a da loc acestor lămuriri și 
mulțumindu-vă pentru interesul ce arătați 
acțiunei nostre, vă mai rog, primiți asigu
rarea deosebitei stime cu care semnez, 
al d-vostră.— Viena, în 19 Aprilie 1902. L. 
Bolcaș“.

Consistorial archidiecesan din Si- 
biiu a întărit cu unanimitate de voturi 
alegerea profesorului seminarial Dr. George 
Proca de protopresbiter al tractului Mier
curii, și a preotului Vasilie Gan de proto- 
presbiterul Lupșei.

Dreptatea Ini Szell. Ministrul un
guresc de interne Col. Szell a refusat să 
aprobe statutele reuniunei de cântări a 
economilor români, ce s’a înființat de cu
rând în Satul-nou .(Reva-Ujfalu). „Moti
vul" ar fi, că reuniunea n’ar corespunde 
scopului intenționat în statute, ci sub 
masca de reuniune de cântări ar servi alte 
scopuri. — Minunată logică.

Despre obiceiurile societății ro
mane pe timpul lui Pliniu cel tîner a 
vorbit Sâmbătă la Academie d-l I. Ka- 
linderu. D-sa arată, că în societatea ro
mană se remarcă un început de emanci
pare al femeii, care lua parte la diferite 
.petreceri, ce de obiceiu se țineau sera.

Scrisorile lui Pliniți cel tîner sunt de-o 
mare importanță pentru a cunăsce înalta 
societate romană din acele vremuri. Arată 
categoriile în cari era împărțită societatea 
romană, vorbind apoi de etichetele, ce 
domniau la curțile împăraților. Haina juca 
un rol însemnat în etichetă. Etichetele 
cele mai extravagante domniau mai cu 
sămă la curțile împăraților. D-l Kalinderu 
vorbesce apoi de masa la Romani arătând, 
că prea puțini împărați au obicinuit fru- 
galitatea. Arată modul cum se organisa 
masa și cum se împodobia sufrageria. 
Neron a cheltuit 800.000 lei pentru un 
pat de aur de sufragerie. Aceste săli se 
mai împodobiau cu tot felul de obiecte 
de lux și de artă. Mesele erau trei pe di. 
Se servia o nesfîrșită serie de mâncări 
din cele mai rare. In tot timpul mesei 
cântau coruri de copii, er mai târziu ve- 
niau bufonii, piticii și sclavele dănțuitdre. 
Conferențiarul trece apoi la conversația 
la Romani, care era mai liberă în timpul 
acestor mese fantastice. In alte împreju
rări spionagiul se practica pe o scară forte 
întinsă. Moravurile degenerară din ce în 
ce. pănă când în fine . creștinismul veni 
să schimbe situația lucrurilor prin influența 
sa binefăcătore.

0 nouă carte a Ini Mocsary a apă
rut de curând în editura societății Frank
lin din Budapesta. Cartea părtă titlul rA 
kozosugyi rendszer zărszămadâsa“. (Bilan
țul sistemului dualistic) și combate pentru 
ideile partidului independist. După-cum 
spun foile din Budapesta, Mocsary atinge 
și cestiunea naționalităților, pe care o tra- 
teză tot în sensul obiectiv, prin care s’a 
distins și altă dată.

Atentat în contra guvernatorului 
Varșoviei. „Morgenzeitung* din Viena 
află din Varșovia, că alaltă-eri nopte un 
student în vîrstă de 22 ani a tras trei 
glonțe de revolver prin ferestra palatului 
guvernatorului de-acolo. Guvernatorul a 
fost rănit la umăr. Studentul fu arestat.

Cum va fi primit Loubet în Rusia. 
„Nowoje Vremja" publică programul ser
bărilor, ce se vor da în onorea lui Lou
bet. Peste tot locul pe unde va trece pre
ședintele, se vor ridica arcuri de triumf; 
laCronstadt pe punctul de debarcare lângă 
arsenal, se va ridica un monumental tro
feu de drapele rusesci și francese, având 
între ele un colosal bust al lui Loubet. 
Țarul va dărui ofițerilor fie-cărei năvi fran
cese din escadra, ce va însoți pe Loubet,- 
câte un serviciu complect de masă în ar
gint cu monograma imperială. Fie-care 
ofițer, care va însoți pe Loubet dela Cron- 
stadt la Petersburg,' va ave un prețios 
dar dela primărie; președintelui consiliu
lui municipal îi va dărui un album forte 
bogat cu 12 aquarele din cele mai fru- 
măse din Petersburg, esecutate de cei 
mai renumiți artiști ruși.

Un alienat. Astădi, 22 Aprilie, în 
orele anterneridiene, un bărbat tîner de 
naționalitate sas, cu numele Samuel Miess 
din Feldiora, având un acces de alienație 
furiosă, s’a repedit cu un briceag la mai 
mulți trecători în apropierea casarmei de 
cavalerie. Furibundul a fost legat și adus 
cu o trăsură la poliție, de unde fu tran
sportat la spital.

Mortea unui prinț domnitor. Din 
Greiz se depeșeză, că prințul Enric al 
XXII-lea de Reuss, a murit.

Procesul falsificatorilor de banc
note dela Ploiesci neputând fi terminat 
Sâmbătă, s’a amânat pentru astădi.

Incendiu la gara din Hațeg. Maga
zinul stațiunei Hațeg-Subcetate a luat foc 
Joi din nisce scântei eșite dela o locomo
tivă și a fost mistuit împreună cu tote 
mărfurile și efectele. Fiind vânt mare, erau 
și cele-lalte edificii în pericol și numai in
tervenției energice a pompierilor din Ha
țeg, ajutați de personalul liniei, se pote 
mulțumi, că incendiul a fost localisat. 
Paguba se urcă la 50.000 corone. Intre 
păgubași se află mai mulți comercianți 
din Sibiiu.



Nr. 81.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

Cameră de comercift germană — 
în Bucuresci. Dintr’un raport al consulu
lui general austro-ungar din Bucurespi 
aflăm, că luna trecută s’a constituit în ca
pitala României o cameră de comerciu 
■germană. (Localul: Str. Dionisie 62). 
Acestă cameră de comerciu are de scop 
a da informații corporațiilor comerciale și 
industriale, precum și firmelor germane 
asupra raporturilor din România.

Lână pentru institutul corecțional 
din Gherla. Pentru institutul corecțional 
■din Gherla se cere pănă la 5 Maiu 600 
mm. lână sură de prima calitate. Din 
acesta 300 mm. sunt de a-se furnisa pănă 
la sfîrșitul anului curent și se va achita 
tot în acest an, restul de 300 se va fur
nisa în Ianuarie 1903 și se va achita după 
primire, spălatul trebue făcut însă în 
tomna anului curent. A-se adresa la direc
ția institutului.

In M. Uiora se va da o producțiune 
teatrală urmată de dans în sala băii era- 
triale, din partea tinerimei gr. cat. Luni în 
:28 Aprilie st. n. a. c. a doua di de Pasci. 
începutul punct la 7'/2 bre săra. Venitul 
curat este destinat în folosul corului gr. 
■cat. bisericesc din Mureș-Uiora. Prețul de 
intrare: Locul I: |de persona 60 cr., locul 
.al Il-lea de persdnă 40 cr., locul al IlI-lea 
de personă 30 cr. Biletele de clasa I și 
a doua sunt numerisate și se pot cum
păra sera la cassa băii erariale. Suprasol- 
viră se primesc cu mulțămită și se vor 

• cuita pe calea diaristicile. N. B. P. T. Pu
blic e rogat a-se provede cu de ale mân
cării de acasă; de beuturi bune se îngri- 
jesce comitetul aranjator.

In fie-care familie cafeaua este indis
pensabilă ; de aceea este în interesul fie- 
-cărei econome să-și procure acest articol 
de consum de calitate escelentă dela re
numita societate fiumană pentru importul 
de cafea, de unde se trimite cu prețuri 
moderate cele mai fine sorturi de cafea. 

•5 klg. cafea Cuba cu 16 cor. 50 bani. 5 
klg. Socrsbaja amestecată cu 19 cor. 16 
bani. Mii de scrisori de recunoscință do
vedesc calitățile superidre ale acestor ca
fele, dela societatea fiumană.

Convocare.
P. T. membrii ai societăți române de 

■diletanțl „Progresul" din Făgăraș, precum 
și alți bine voitori ai acestei corporațiuni, 
sunt poftiți a participa la adunarea gene
rală ordinară, ce se va țină în localul obi
cinuit (institutul Furnica) din Făgăraș, Du
minecă în 4 Maiu c. st. n. la orele 3 p. m.

Obiectele: 1. Deschiderea ședinței 
2. Constatarea membrilor îndreptățiți la 
votare 3. Alegerea coinisiunilor 4. Ra
portul general al comitetului 5. Raportul 
cassarului 6 Censurarea acestor raporte și 
referada coinisiunilor 7. Curente și pro
puneri diverse 8 Statorirea timpului proxi
mei adunări generale. 9. închiderea ședin
ței.

Din ședința comitetului, ținută în 16 
Aprilie 1902 în Făgăraș.

I. Macaveiii, Costi lama,
preșad. secretar.

0 pledoarie interesantă.
(Discursul d-lui l)elarr»Hce» în procesul 

Carag' ale-Oaion).

— Fine. —

D-l Delavrancea citeză un alt falsi
ficat din cele mai îndrăsnețe, pe care 
■Caion l’a publicat în „Noua Revistă Ro
mână" sub titlul: „Un resboiu al lui Mir
cea în 1399". Aici Caion a inventat o 
scrisore a papei Bonifaciu XI (sic), în 
■care vorbesce despre Mircea, care ar fi 
’bătut nisce bande de Turci. Caion a tra
dus o parte din acestă pretinsă scrisore 
-a lui Bonifaciu, imitând forte nedibaciu 
stilul curial. Se înțelege, că faptul a fost 
•descoperit.

D-l Delavrancea mai citeză un do
cument de perversitate în sarcina lui Ca
non. A publicat anume o broșurică de 18 
pagini institulată „Isus“, numai pentru-ca 
să pdtă anunța pe coperta ei, că ar fi apă
rut la Paris(!) tot din pana d-sale vr’o trei 

cărți volumindse în editura lui Retaux- 
frăres. După acestea sfîrșesce așa:

Și să nu se învoce tinerețea. Ar fi o 
ofensă adusă tinereței și tinerimei. Tine
rețea e grațidsă, e generosă, e entusiastă. 
Greșelile unui tînăr se resimt de inocență 
și desinteresare, dr nu de calcul de ură 
și de perversitate. Copilărie e... se inten- 
ventezi un autor, o dramă și un traducă
tor, în scop d'a înjosi pe un scriitor ilus
tru?... Copilărie e... să fabrici documente, 
să le îngălbinesci la luminare, să le im
primi cu litere cirilice, și să afirmi, că 
le-ai rupt dintr’un volum, pe care-1 posezi 
făgăduind a-1 dărui Academiei ?... Copilărie 
e... să inventezi documente istorice?.... 
Copilărie e... să anunți lumei, că ai publi
cat deja trei volume în limba francesă?... 
Copilăria ar fi cel puțin desinteresată! 
La calomniatorul Caion în tot ce a făcut... 
interes, perversitate, patimă și egoism! 
Are interes evident se pară savant. Inșală 
„Noua Revistă Română". Are interes evi
dent să pară deja un scriitor însemnat. 
Publică pe coperta unei broșuri o serie 
de opere imaginare, ca și cum ar fi edi
tate de un .librar din Paris. Decă ar fi is- 
butit să înșele — și acesta a voit — opi
nia publică, și-ar fi săturat vanitatea și ar 
fi crescut enorm în considerația lumei. 
Falsurile lui, der, au logica perversului, er 
nu capriciile inocente ale tinereței.

Renumele lui Caragiale, operile lui 
Caragiale, spiritul lui Caragiale îl prigo
nesc, îi răscolesc ura. Simte un miserabil 
interes de a-șî potoli acestă ură, provo
cată de invidie. Are un interes. Și nu co- 
pilăresce caută să și-l satisfacă, căci nu 
se opresce la critică, ori cât de rea, de 
murdară și de înverșunată ar fi fost ea. 
Domnilor, se pdte face o critică, dreptă 
seu nu. pătimașe său senină, o critică fi
lologică, o critică estetică. Se pote se ur
măresc! într’un autor pe lângă estetica lui și 
etica lui, și să te ridici la o critică filosofică. 
Mai mult, pe lângă tote acestea raporturi 
se pote să studiezi epoca omului, ca pe 
lângă omul în sine, să strîngi de aprdpe 
tote căușele, cari au determinat idealita
tea autorului și natura intimă a operilor 
ca și cum a-i face uri capitol din istoria 
națională. Astfel s’ar înfățișa critica cu 
aspectul, cam pretențios, de critică scien- 
țifică.

Ori-care fel de critică s’ar fi încume
tat acusatul să încerce în contra lui Ga- 
ragiale, și ori-cât venin, de mititel nepu
tincios și rău, ar fi vărsat în cadrul în- 
cercărei sale, Caragiale ar fi rămas senin, 
ar fi surîs, cel mult pote ar fi aruncat vr’o 
scânteie de spirit, decă ar fi credut că 
patima adversarului merită o scânteie din 
spiritul său. Der nimeni, domnilor, nici în 
România, nici aiurea, nu pote fi așa de 
mare, încât un falș, combinat cu docu
mente, cu probe de fapt, și pus pe două 
coldne, să nu-1 expue la discredit și la 
disprețul publicului. Față de documente 
din care reese furtul, de ori-ce natură ar 
fi el, numai justiția te pote apăra, dăcă 
documentele sunt false și tu nevinovat. 
Răspunsul lui Caragiale n’ar fi răsturnat 
faptele concretej ba ar fi contribuit la de- 
sonorea lui. Numai justiția este în stare 
să salveze onorea cuiva, când calomnia și 
falșurile sunt dovedite.

In politică violența, — une-orî con- 
fundându-se cu calomnia, — ura și înver
șunarea au esplicațiunea lor, decă nu 
chiar scusa. Un ora însemnat, înzestrat cu 
un temperament robust și cu un real ta
lent, in politică nu represintă numai vo
ința lui, sentimentalitatea lui, aspirațiu- 
nile lui, ci în-el se însumeză pornirile 
tuturor partisanilor. El e o sumă de vo
ințe, de sentimente, de aspirațiuni, de cre
dințe. Și patimele de pretutindenea, . cu 
întrega sumă a impulsivităților seconcen- 
treză în acest campion. In fața lui un ad
versar identic de covîrșit de tote ener-. 
giile sufletesc! ale coreligionarilor săi. Din, 
acestă causă une-ori se întâmplă descăr
cări de o violență estra-ordinară. In ase
menea descărcări, în confusiunea pasiuni
lor, une-ori scapără și calomnia. Și totuși 
justiția trebue să-și facă datoria, căci alt
fel. sub pretext de patimi politice, mora
vurile s’ar scoborî și mai mult, er vieța 
publică s’ar desonora pănă la sălbătăcie.

Der în artă, în literatură, ce esplioa- 
țiune ușurătore ar ave calomnia?... Ura 
personală a unui invidios? Da. sciu că 
strălucitul talent al lui Caragiale a stîr- 
nit, în câți-va pernicios!, pasiuni orbe. 
Lumina lui stînge acele slăbuțe licăriri, 
slăbuțe ca fosforescențele chibritelor trase 
pe un perete. Renumele lui, fără voia lui, 
proiecteză o umbră grosă peste unele 
nume, cari nu merită să trăiescă. Acesta 
este causa calomniei și a falsurilor.

Cum, domnilor?... Un popor întreg 
admiră pe Caragiale... Admirațiunea trece 
peste Carpați. Bunul lui nume trece peste 
hotarele nemului românesc. Și pe acest 

om să-l acuzi, sprijinit pe falsuri, că 
operile lui sunt jafuri literare? Der asta 
însemneză a isbi în credința, în admira
rea și în fala Românilor! Și ce s’ar fi în
tâmplat, decă criticul impostor n’ar fi fost 
prins? Ce s’ar fi întâmplat decă n’adunam 
noi acestă mulțime de probe? O mândrie 
a țărei ar fi fost veștejită, nu numai Ca
ragiale înfierat! Și ce ideie și-ar fi făcut 
străinii de noi Românii? Că suntem un po
por, care ne sărbătorim pungașii, că glo
riile nostre se întemeiază pe jaf, că ge
niul nostru este o rușine, că n’avem nici 
consciință, nici demnitate!

Și când mă gândesc, că omul acesta 
a veghiat jumătate din nopțile sale pen
tru a ne crea o dramaturgie originală.... 
cu cât talentul lui e mai mare și ostenela 
mai oovîrșitdre... cu atât calomnia e mai 
odiosă și încercarea mai demnă de as
primea legilor! A! sciu, cunosc acusațiu- 
nile puerile ce s’au adus lui Caragiale. 
— „Ai atacat Libertățile Publice!" — 
„Ai batjocurit Constituția!" — „Ai zefle- 
misit Egalitatea!„ — „Ai ponegrit Demo
crația!" Nu, domnilor, spiritul profund și 
ascuțit al lui Caragiale a denunțat șarla- 
tania și ușurința, a rechiemat la realitate 
pe naivii svăpăiațî, a zugrăvit zăpăcdla și 
denaturarea spiritului național. Rolul lui 
a fost de a contribui în parte la însănă
toșirea vieței nostre publice. Și în fond, 
în dramaturgia lui, nu e răutate, ci iubire. 
Caragiale nu urăsce pe Cațavencu, pe 
Dandanache, pe Ipingescu, pe conul Leo
nida. El nu-și calomniază nici personajele 
create de el. Par’că îl văd retras într’un 
colț, scânteindu-i privirea de pătrundere, 
suridând de sinceră și bună plăcere: își 
ascultă eroii pretutindenea, cu dragoste 
îi studieză, îi rotunjesce în mintea lui, îi 
descarcă de partea banal-indiferentă, și îi 
reduce la sufletul lor real-estetic, etern- 
real. Așa șî-a studiat tipurile; și animat și 
de o altă dragoste, de enorma dragoste 
de limba românescă, s’a jertfit el, frărnîn- 
tând’o pentru a-i spori vieța, puterea și 
farmecul. A muncit din greu, și-a robit 
tot talentul și tdtă inteligența lui pentru 
fala nâstră a tuturora; și trâind din greu 
n’a întins mâna nimănui și nu s’a plâns 
nici-odată de ingratitudinea acelora de 
care a depins sorta poporului român, nici 
de rătăcirea multora, cari n’au înțeles, că 
vieța unui popor atârnă nu numai de des- 
voltarea lui materială, ci și de înălțarea 
geniului lui. Și când Caragiale stă resig
nat la o parte și trăesce din muncă as
pră, cinstită și demnă... să-l isbim, să-l pă
tăm... să-1 înfățișăm lumei, ca pe un fur 
ordinar...? Ii produce ceva teatrul, — tea
trul lui care a înveselit și însănătoșit, — 
să-l calomniăm... să comitem falsuri... să-l 
jecmănim și de acest venit, pentru care 
și-a jertfit vieța întregă!... Caragiale a 
presentat, chiar în anul acesta, un volum 
la Academie... pe el!... să convingem pe 
toți, că e un scriitor de contra-bandă....

Dâr termin, domnilor, rugându-ve să 
nu perdeți din vedere cine e calomniato
rul și cine e calomniatul; să vă gândiți 
la mijlocele întrebuințate de calumniator 
pentru a pipăi bine gradul lui de perver
sitate: să vă închipuiți suferințele morale 
ale calomniatului, călătoriile și cheltuelile 
pe cari a trebuit să le facă cu adunarea 
probelor, pentru-ca pe lângă osînda, ce se 
cuvine vinovatului, se acordați despăgu
birile ce se cuvin nevinovatului, și pe 
cari le-am formulat în scris în plângerea 
nostră.

Mulțămită publică.

Din incidentul ședinței festive a so
cietăților de lectură a studenților dela 
gimnasiu și șcdla comercială gr.-or. româ
nă din Brașov, ținută în 3 Martie (13 Aprilie) 
s’au încassat cor., 204 și 26 b. dela urmă
torii domni și domne, și anume:

Internatul Reuniunei femeilor române 
din loc 10 cor., loan Săbădeanu 10 cor., 

,d-na N. de Lemeny 6 cor., N. Nica 5 cor., 
I. Oiurcu 5 cor.. Arseniu Vlaieu dir. corn. 
5 cor. Virgil Onițiu dir. giînn. 4 cor., Dr. 
Aurel Mureșianu 4 cor., d-na Mazzuehi 5 
cor., P. Dima prof. 4 cor., S. Stinghe 4 
cor., D. Făgărășan 4 cor., N. lacobiciu co
lonel 4 cor., I. Avrigeanu 4 cor., I. Macsim 
3 cor., d-na Burduloiu 3 cor., d șdra El. 
Dima 3 cor., Toma Giurgiu preot 3 cor.. 
N. P. Petrescu 3 cor., Papp Kăroly 3 cor., 
d-na S. Damian 3 cor., 0. Bardoși 2 cor., 
Florea Preșmerean 2 cor., C. Mușlea 2 cor., 
N. Oncea jun. înv. 2 cor.. I. Pricii 2 cor., 
d-na E. Muntean 2 cor., N. Stoicoviciu înv. 
2 cor., I. Spuderca 2 cor., D. Mareea înv. 
2 cor., I. Preșmerean 2 cor., I. Bădițoiu 2 
cor., P. Pop., jud. 2 cor.. I. C. Panțu prof 2 
cor., Dr. S. Stinghe prof. 2 cor., G Vătă- 
șan 2 cor., P. Pavel 2 cor., I. Petrovici 
prof. 2 cor., I. Aron înv., -2 cor., N. Bârsan 
2 cor., d-na P. Haler2 cor., Dr. G. Lacea 

prof. 2 cor., d-na Moldovanu 2 cor., d-na 
I. Coliban 2 cor., A. Bârsean prof. 2 cor., 
D. Lupan 2 cor.. I. Murărariu 2 cor., Dr., 
V. Saftu 2 cor., N. B. 2 cor., d-na M. Ba- 
iulescu 2 cor., A. Ciortea prof. 2 cor., G. 
Chelariu 2 cor., N. N. 2 cor., I. Vlădărean 
2 cor., I. Lengherfi 4 cor., L. Nastași prof. 
1 cor., I Galu sculptor 1 cor., G. Galii 
tâmplar 1 cor., I. Bianvol 1 cor., Dr. E. 
Dan 1 cor., G. Jaliu 1 cor., D. Constantin 
1 cor., N. B. 1 cor., I. Brenciu 1 cor., 
d-șora Vet. Branisce 1 cor., A. Nistor înv. 
1 cor., Frații Dum. și Maria Jaliu 1 cor., 
20 b., d-șora Vict. Coliban 1 cor., N. Sasu 
1 cor., N. Acsente 1 cor., d-na A. Grozea 
1 cor., N. N. 1 cor. 20 b., d-na Eleft. 
Stinghe 1 cor., d-șdra Neguțiu 1 cor., d-șdra 
El. Ilaseviciti 1 cor., d-na Oncioiti 1 cor. 
20 b., I. Balca 1 cor., G. Stoica 1 cor., 
d-șdra St. Bidu 1 cor., A. Bidu 1 cor., 
Delaletca 1 cor., N. Chiffa 1 cor., Gonst. 
Pop 1 cor., d-na I. Vătășan 1 cor. 20 b., 
d-șdrele M. și A. Lungu 90 b., N. N. 40 b., 
N. N. 40 b., N. Radu 40 b., și dela diferiți 
încă 7 cor. 16 b.

Primescă marinimoșii contribuitori vii 
mulțămite din partea ambelor societăți.

Brașov, în 6 Aprilie 1902.

Din însărcinarea comitetelor:

Joan Tohăneanu, Ioan Gr. Rafiroiu, 
vice-președinte secretar.ULTIME SC1RI.

Viena, 21 Aprilie. După „N. Fr. 
Presse" resultatul călătoriei contelui 
Bulow va fi înoirea triplei alianțe. 
Negocierile s’au început deja. Scirea 
acesta se confirmă atât din Berlin, 
cât și din Roma

Londra, 21 Aprilie. Guvernul 
tăinuesce încă resultatul tratărilor 
cu Burii, cluburile înse sunt con
vinse, că pacea se va face. Se sem- 
nalăză divergențe de păreri între 
Kitchener și Milner.

Bruxella, 21 Aprilie. Se speră, 
că greva va lua cât mai curând 
sfirșit, în urma apelului șefilor so-

Di verse.
Arestarea, unui mare bandit in

ternațional. După multă casnă și urmă
riri a fost arestat în sfîrșit la Ziirich (El
veția) un fdrte îndrăsneț bandit — urmărit 
de multă vreme de cătră polițiile austriacă, 
italiană, belgiană și francesă. Banditul 
acesta avea obiceiul să facă pe marele în 
tote stațiunile balneare. De obiceiu se sta
bilea în oteluri mari, — mânca bine, pro
mitea bacșișuri enorme. Ații așa, mâne 
tot ast-fel. Elegantul mosafir fura juvae- 
ricalele coconelor și ale altor dspeți. Cum 
opera el, nimeni nu putea dibui. Avea o 
adresă ne mai pomenită. Ddr ve<jU, că ur
ciorul nu merge departe la apă. Pungașiul, 
după-ce se încărcă cu o mulțime de ju- 
vaericale furate din tdte părțile, pldcă la 
Aachen, descinde la un otel și spune, că 
el e un artist venit din Miinchen. In acest 
otel, pungașul fură numerdse juvaericale 
și un cek, unui mușteriu. Negreșit, scandal 
fenomenal. Hoțul fuge. Pe drum în tren 
jefuesce mai mulți călători, cdsornice. 
portofoluri cu bani, etc. Ajunge la Viena. 
Un fapt fdrte interesant, cât este ea al 
naibii de minuțidsă și de „mirositore" po
liția vienesă, nu i-a putut da de urmă. Der 
năsdrăvănia cea mare, sciți care este? 
Pungașul, altminteri băiat fercheș, se duce 
la Linz, învîrtesce capul unei fete, și o 
nenorocesce. De astă dată însă i-se înfundă. 
Poliția îl dă de urmă. Excrocul mai face 
două „expediții" la Paris și la Geneva. 
Se întdree apoi la Ziirich, unde i-se pune 
mâna în cefă. Credeți că s’a sinchisit? De 
loc. La el s’au găsit numerdse giuvaeri- 
cale. Ciudat de tot e, că arestatul nu vre 
odată cu capul să-și spună numele ade
vărat.

Proprietar : Dr. Aurel Ulureșianu.
Redactor responsabil: Traian JEL Pop*
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
di sa

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

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

Scrieri economice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la școla «uperioră dela 
ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Bucurescî. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, său Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipar eu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Oii. Mi
nister de Agricultură al României cu deci
zia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitoteclmia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în t-^xt. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Voi. IU. Zootechnia, său Cultura ge 
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
preună cu lânăr.e și lăptăria, 49 cole de 
t par cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest tel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru șoolele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la ș?61a 
principală română din Ljpușul-Ungnrese. 
Edițiuuea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto.

Despre influința împrejurărilor asupta 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu, asupra lui Lamarck 
de Panaite Josîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu econom c de 
Dr. George Maior, pro esor de agii ultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto : „Sărac în țeră seracă“. Emiues.'U. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

„Rugăciune de pocăință11 cătră 
Domnul nostru Isis Christos și cele 12 
Vineri mari de peste an. Folositore p’iHru 
orl-ce oreș in. Brașov 1902. Prețul 20 bani 
eu porto eu tot. Se află de vendare la 
Tipografia A. Mureșanu.

Nr. 1921-1902.

PVBLICĂTIUHS
De dre-ce în 8 Aprilie a. c. doi 

câni, bănuiți de turbați, au mușcat 
mai. rnulțî al ți câni, de aceea, în 
sensul §-lui 68 al art. de lege VII 
din 1888, începând cu (jitia de as- 
tă(jT se ordinâză pe teritoriul orașu
lui Brașov pentru câni o nouă con- 
tumație de 40 de flile, cu aceea ob
servare. că cânii — in sensul §-lui 
6 al statului pentru câni — trebue 
provefluțl cu botniță și în decursul 
acestor 40 de c[:le de contumație, 
atât pe strade cât și In locuri pu
blice afară de aplicarea botniței, 
cânii mai țrebuesc se fie conduși de 
frânghie, âr’ cânii ținuți pentru paza 
curților se vor ține tot-deuna legați.

Nerespectarea acestor ordinați- 
unl formâză transgresiune și cei cul
pabili, în sensul §-lui 154 lit. i) al 
art. de lege VII. din 1888 se vor 
pedepsi cu o amendă pănă la 200 
cor. și afară de aceșta, cânii cari se 
vor afla liberi pe stradă, în sensul 
§ lui 188 al ordinațiunei pentru ese 
cutarea aceleași legi vor fi prinși și 
prăpădiți de călăul orașului.

Brașov. în 9 Aprilie 1902. 
(491.3—8) Găpitănatul orășânesc.

Nr. 3131-1902.

PUBLICAȚIUNE
referitore la măsurarea dării pentru câni 

anunțați ulterior pe a. 1902.
Prin acâsta se aduce la cunos- 

cința publică, că s’a pregătit lista 
conscripțională și percep,țională des
pre cânii anunțați ulterior, că aceea, 
pe timpul Orelor de oficiu se poță 
lua în vedere la oficiul de dare oră
șenesc de orl-cine dela 23 pănă 
esclusive 25 Aprilie a. c , și că even
tuale escepțiuni sunt a-se înainta în 
scris în cele 3 flile.

Reclamațiuni Intrate mai târfliu 
se vor reînapoia fără considerare.

Brașov, 18 Aprilie 1902.
503,2-2 Oficiul de dare orășânesc.

Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Aprilie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0 . ... . 119.95
Renta de corone ung. 4% • • • 97.65,
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120 50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 101.05 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/n .... 97.30
Bonuri rurale eroate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii.................... 203.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 160 — 
Renta de argint austr..........................101.80
Renta de hârtie austr......................... 101.65
Renta de aur austr............................. 120,45
LosurI din 1860. . . .......................... 153.80
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 98
Acții de-ale BănCei ung. de credit. 691.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 673.—
NapoleondorI.............................19.07
Mărci imperiale germane . . . .117.32'/2
London vista..........................  240.30
Paris vista............................... 95 40
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 99.55
Note italiene............................  93.20

§-a ârtelmâben a legtbbbet igârOnek keszpânz fizetes mellett, becsâron 
aiul is el fognak adatni.

i Felhivatnak mindazok. kik az elârverezendâ ingosâgok vetelârâbol 
a vâgrehajtato koveteleset megelâzâ kielâgittet.eshez jogot tartanak, a 
mennyiben râszukre a foglalâs korâbban eszkozbltetett volna es ez a 
vrgrehajtâsi jegyzâkbnyvbâl ki nem tiinik, hogy els^bbsâgi bejelentâsei- 
ket az ârveiâs megkezdâseig alulirt kikuldottnâl vagy irâsban beadnir 
vagy pedig szo.val bejelenteni a torvânyes kovetkezmenyek terhe mel
lett el ne mularszâk.

A tOrvâDyes hatârido a hirdetmânynek a birdsag tâblâjân târtent 
kiluggesztesert kOveto naptol szâmittatik

Kelt Fogarason, 1902 evi Aprilis h6 6 ik napjân.
Gyârfâs Ferencz,

1 — 1 489. kir. bir. vghjto.

Sz- 1876—19(2,
■ ikvi.

Arveresi hircLetaieiiyi kîvonat.
A fogarasi kir. jrbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy „Fusuica4 tak.-pânztăr vâgrehajtatbnak Ovesea Simon vegrehajtâst 
szenvedo elleni 1071 korona tâkekOveteles âs jâralekai irânti vâgrehaj- 
tâsi iigyeben a brassbi kir. tOrvânyszâk (a sârkânyi kir.ț jârâsbirosâg)
teriiletân fekvâ a felso-venici ei 123 sz. tljkvben foglalt Ă f
127/3 hrsz. iugatlanra 31 kor. 2048 hrsz. ingatlanra 3 kor.

150/1 V 35 320 2050 51 55 16 1T

151/1 r T5 45 51 .2052 n 8 n

201 n 55 62 2054, 2055 51 71 34 n
727- » 55 9 J? 2082 71 23 n

731 T5. 51 35 55 2155/1 ii n 6 ir

769 W ■ 55 9 W 2471 . n n 109 77

776/1 n 55 43 71 2555 r r 79 17

1115 n 31 55 2594. 1596 11 15 51 r

1213 n n 26 55 436/3 a TI 51 2 «v

1271/1 T> 51 21 11 502/2 « n 1 î?

1273/1 n 4 K 2417/2 a 15 75 36 5?

1598/1.. n 15 15 W 2442/2 57 li 20
1000/1 ♦* n 2 H 2454/a 51 51 95 n

1728 55 51 2 2043, 2045 11 u 159 ii

1948 51 5? 7 w 39 71

1950, 1951 55 11 14 ■ ți 2782/60 79 15 7 71

koronăban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ărvere8t elrendeite.
es hogy a fennebb megjelolt ingatlanuk az !902 evi mâjus ho 13-ik nap-
jân deielott 9 orakor Felso-Veniczen megtartandâ nyilvânos ârverdsen a 
megăllapitott kikiâltâsi âron alâl is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingațlanok beosârânak lO"/o‘ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 Ș-âban jelzett ârfolyammal sză- 
mitiott es az 1881. evi november 1-bn 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyminisz- 
teri rendelet 8. § âbân kijelolt bvadâkkepes ârtâkpapirban a kiklildott 
kezehez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmâben a bâuat- 
pânznek a birosâgnâl elâleges elhelvezeserol kiâllicott szabâlyszeiu elis- 
mervenyt atszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi Februâr hâ 27-ik napjân.
Â. kir jârâsbirosâg mint tlkonvvi hatosâg.

494 1 1.

,*y r —X1

«ț - iJk.* .r, .

Schupîter,
Irit* q li hi

Cursul losurilor private
din 17 April. 1902,

câmp. ide

Basilica.................................... )0 10 2010
Credi .................................... 431 - 436.—
Clary 40 fi. m.......................... 17 3 — 177.-
Navig pe Dunăre. . . . . —
Insbruck .......................... 84. 8 1.59
Krakau ............................... 76 50 r5 —
Laibach.................................... 71- 7810
Buda . . . . . . . . .. —
Pa'fly.................................... ..... 20').— >07,—
Crucea roșie austriacă . . 187.— 190 -

n n ......................... 57.40 58 40
„ „ AM..................... 29 50 80 50

Rudo f.............................. ..... 60.— (0 —
Salm......................................... 233.— ■287.—
Salzburg.................................... BL- 1-4 —
St. Genois .......................... ' 237.- 218.-
Stanislau ...... —a__ M--- ă-
Tnentme 4’/i% 100 m. c. . 422.25 426.25

„ 4% 50..................... 40.- 41.80
Waldstein . . ■. . . . ; 62.— 66.—

„ de 10 fraud . . . BH.— 84.-
Banca b. ung. 4('/n .... —.—

ABONAMENTE
!

I

j ® t a T r a n g i I v a a ie i
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria: 
fcîei luaî . . ® es?.
șâs® luat . . lâ 
w aa .... 24 }9

Pentru România ?i străinătate: 
/ Pa bol ... 10 f?. 
; luai... 20 n
1 ..... 40 ,,

—o eX® o= .

Abonamente Ia numerele cu data de Dumineca:
159-1902.

«ta. Arveresi hirdetrnSny.
Alulirt kikttldOtt birosâgi vâgrehajto az 1881. evi LX. t-cz. 102. 

§-a ertelmâben ezennel kâzhirre teszi, hogy a fogarasi kir. jârâsbirosâg 
1’01V/III 431/1 sz. vâgzese âltal Dr. Micu Andrâs helyettesitet iigyvâd 
Altai kâpviselt Albina nagyszebeni takar'k-penztâr vâgrehajtato javâra 
vojlai Borzea Josif, Ivân .-ândor. es Serbăn Alexa ellen 730 kor. toke- 
koveteles es jarul, erejeig elrendelt kielfgitesi vegrehajtâs alkalmâval 
birodag le felul foglalt âs 1250 korra becsiilt 11 bival, 2 tehân, I 
csikj, tengeri es fa âllo ingosâgok nyi.vânos arveres ntjân eladatnuk.

Mely ârveresuek az 1902,. V. III 431/2 szânu kikii'do vegzesioly- 
tân a helyszinen, vagyis Voila kâzsâg hâzânâl leendâl] eezkozles re 
I ;02 ev trțâjus ho 7-dik napjânak d e 9 orâji hatâridoiil kitfizetik âs 
hboz ă venni szăndekozbk <>Jy megj gy-essei hivatnak meg. hogy az 

■ riutett irigosăgok ezen â'veresen az 188!' f vi LX. t.-cz. 107. 6s" 108.

Pentru Austro-Ungaria:
4 
â 
i

Q

a

8 0S1.
s 
s 
s 
s 
s
X 
X

Pentru România și străinătate:
aa . . . . . fs*.

Abonamentele mai ușor și mai repede prinse fac
----- o mandate poștale. <o-----

Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adiuiufatrnțhinea

„GAZETEI TRANSILVANIEI."
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Tipografia A. ilureșiami. Brașov.


