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Brațov și la araâtorele 
BIROURI de ANUNȚURÎ : 

în Vlena: la N- Dukes Nachf., 
Noi. Augenfeldfo Emerio Lea
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nacht Anton Oppelik. 
In Budapssta: la A. V. Gold- 
berger. Ekatein Bernat, Iul iu 
Leopold (VII Erzsebet-korut).

PREȚUL 1NSERȚ1UNILOR: 
o seria garmond pe o coldna 
10 bani pentru o publicare.— 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta" iese în fiăcm ji. 
AfiORameute imn Austro-Ungaria: Pb an an 24 oor., pa ș6sa luni

12 oor., pe trai luni 6 oor. 
N-rii do Duminică 2 fi, pe un .

PBitm România șl străinătaie: 
Pe un an 40 franci, pc șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
So pronumeră la tot© ofi- 

oiele poștale din Intru și din 
afară și Ia d-nîi colectori.

Abonamentul pentru Brașo
atârn int.tfraf stana, Piața usie. 

Târgul Inului Nr. 80, etajJu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș^se 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor. 
Ou dusul în casă : Pe un fin 
24 oor., pe 6 luni 12 o., pu trei 
luni 6 corone. — Un exemplar 
10 bani. — AtAt abonamentele 
o At și inserțiunile aunt a se 
plăti înainte.

Nr. 101. Brașov, Miercuri 8 (21) Mail. 1902.

Al doilea period al campaniei?
vi.

Conferență naționala din Iulie 1893 
— ultima oonferență convocată pe 
basa organisatiunei nostre de partid 
—a fost pregătită tot de biroul din 
Sibiiu al comitetului central, în frun
tea căruia se afla al doilea vicepre^ 
ședințe Eugen Brote.

Biroul decisese ca conferență 
sS fie împreunată cu ore-cari festi
vități și se fie adusă cât mai multă 
lume românâscă, în deosebi țără
nime să asiste la ea. Nici nu era 
vre-o greutate de-a aduna popor în 
numer cât mai impuitor în nisce 
momente, când prigonirile și escesele 
șovinismului dominant predispuseră 
spiritele pentru mani testați uni națio
nale. Apoi împrejurarea, că confe- 
rența din cestiune, convocată mai 
întâifi pe fliua de 9 Iulie n. 1893, 
fusese oprită, er după câte-va c|ile, 
în urma recursului înaintat, erăș!. 
permisă sub anumite condițiuDi, a! 
contribuit asemenea a deștepta și i 
mai mult interesarea publicului nos- 
stru pentru ea.

S’a și presentat la conferență, 
în afară de delegații partidului, un 
public fbrte număros, pentru a că
ruia primire și găzduire fusese con
stituit un comitet aranjator de 25 
compus din tineri români din Sibiiu 
și din studențl universitari.

Trebue a se recunosce, că bi
roului comitetului i-a succes pe deplin 
aranjamentul esterior al manifesta- 
țiunei, ce-o ave în vedere. Tot-deuna 
va fi de regretat înse, că în nisce 
momente de-o supremă gravitate, ca 
acele prin cari trecea atunci parti
dul nostru, aranjatorii nu se gân
deau în primul rând, decât laoma- 
nifestațiune de aderare pentru co
mitet, la o glorificare a faptelor 
acestuia. Causa cea mare o subordi-

*) A se ved4 N-rii 89, 91, 95, 98, 100 ai „Gaz.
Trans.“ și articolii „Cine a spart solidaritatea?" din 
„Gaz. Trans “ Aprilie 1902. 

naseră pe totă linia considerațiuni- 
lor față de comitet. Din momentul 
când membrii comitetului central au 
fost aduși serbătoresce în sala con- 
ferenței în trăsuri, doi câte doi, pe 
capră cu câte un tîner universitar 
îmbrăcat în haine de gală cu eșarpă 
roșiă, pănă la încheierea conferenței, 
tâte s’au învârtit numai în jurul 
acestui comitet, așa că s’ar putâ 
flice, că totă conferență și toți os- 
peții sosiți ba și totă însuflețirea 
manifestată nu apără decât ca sta- 
fagiu frumos, din al căruia cadru 
avea se reiesă și mai strălucitâre 
icâna celor dela conducerea parti
dului.

Nu simțeau „matadorii11 din co
mitet nici o lipsă de a-se sfătui cu 
toți factorii partidului în totă serio- 
sitatea, cum se cuvine în (vremuri 
de pericol comun. Ei nu vedeau pe
ricol, nici pentru partid, nici pentru 
națiune. Se simțeau par’ că mai la 
adăpost și mai siguri ca ori și când, 
er „Tribuna*  varia tema despre 
„Triumful causei românesc!.“ Și to
tuși trebuiau se mărturisâscă și ei, 
că conferență dela 1893 s’a întrunit 
sub zodia „urmăririlor judecătoresc!*  
pentru memorand, și că șovinismul 
turbat începuse a trece peste tote 
limitele!

*) Vedi Nrii 224—285 ai „Gazetei Transilv.* 
din 1898.

Intr’o astfel de situațiune era 
ueaperat de lipsă a-se lua măsuri de 
preîntâmpinare a periculelor, ce pu
teau se amenințe organisațiunea nos- 
tră de partid. Tămbălăurile festive 
erau și ele bune, der trebuiau se ur
meze numai ca încoronare a lucră- 
rei impuse de importanța evenimen
telor sfatului celui mare al partidului.

Dâr aranjatorii și dirigiuitorii 
acestei conferențe, cum am arătat, 
nu se gândeau la tote aceste. Lor le 
era mai mult de salvarea situafiunei 
comitetului și de întărirea posițiunei 
sale față cu pretinșii adversari dină
untru și față de cei dinafară. Nici 
nu atribuiau conferenței alt scop,— 
ceea-ce resultă din două enuncia- 

țiuni, una ce-o aflăm chiar în ra
portul comitetului și alta, pe care 
am citat’o în articulul de eri din 
„Memoriul*  lui E. Brote, a princi
palului aranjator al conferenții.

Eată ce se flice în raportul co
mitetului presentat conferenței dela 
1893:

„Tocmai un an și jumătate s’a îm
plinit de când am primit noi se esecutăm 
hotărîrile d-vâstre.*)  In acest scurt timp 
nici că era cu putință, ca să putem să
vârși tote așa precum am fi dorit cu toții, 
și nici n’ar fi fost nevoie se ve convocăm 
pentru a ve raporta despre activitatea nos- 
tră în decurs de 18 luni, dâcă evenimen
tele nu s’ar fi precipitat și s’ar fi creat si
tuația politică actuală, prin curentele unui 
șovinism desfrânat, de care este stăpânit 
guvernul țării*.

Aici se mărturisesce, că confe- 
rența a fost conchiemată numai din 
incidentul urmăririlor judecătoresc! 
puse în scenă de guvern contra 
membrilor comitetului. Despre celă
lalt scop ascuns al conchiemării ra
portul comitetului tace, der cu atât 
mai elocueut îl arată șeful „tribu- 
nișt“ în „Memoriul politic*  al său, 
cțicând fără de nici un încunjur:

„...Comitetul național atacat de (fia
rele românesci, cari erau la serviciile (?) 
d-lui Mocsonyi și urmărit judecătoresce 
de guvern, a convocat pentru 11 (23) Iu
lie 1893 conferență națională11...

Și pentru ce aconvocat’o? Au
torul ne spune cu aceeași compe
tență: pentru-ca conferență se declare 
la rândul ei, că se „identifică întru 
tdteu cu comitetul, că „incuviințeză 
pașii și procedura lui*,  că „aprobă ca 
vină satisfacția și pe deplin activitatea 
lui“ și că-i esprimă tot-odată „grati- 
titudinea sau pentru „zelul. și stăruința11 
cu care a susținut causa română etc.

E invederat, că conferență dela 
1893 nu putea nicidecum, sub pre
siunea evenimentelor, să desavueze

*) Adecă hotărîrile conferenței dela 1892. a 
căreia membri (delegați) au constituit și conferen
ția estra-ordinare dela 1893 

comitetul urmărit — der de aici și 
pănă identificarea absolută cu el 
este o distanță de tot mare.

Ungurii și Austriacii.
Lupta ce s’a deschis, pe cestiunea 

pactului vamal, între Ungaria și Austria 
inspiră seriose îngrijiri celor din Budapesta. 
Diarele unguresc! sunt pline acuși de 
amenințări la adresa Austriacilor, acuși de 
vaete și suspine adânci, intercalând ici 
colo prevestiri de evenimente cu urmări 
nefavorabile.

Organul fracțiunei estreme kossuthiste 
„Egyetertes“ dice, că nu se va afla suflet 
de om în Ungaria, care se primâscă teri
toriul vamal comun, fără de a nu se da 
mai întâi garanțiile pentru deplina apărare 
a agriculturei ungare. Agricultura ungară 
trebue să tragă din comuniunea vamală 
măcar folosele, cari le va trage industria 
austriacă. Proprietarii de pământ unguri nu 
pot se tolereze, ca și de aici înainte grâul 
rusesc său american se dobâre chiar în 
Budapesta productele agriculturei ungare.

în alt loc tot aceeași f<5ie publică un 
articol de agitație pentru teritorul vamal 
independent. Articolul proconisâză o vină 
mișcare în tdtă țâră în favorul acestui postu
lat al kossuthiștilor, se se adune adecă la un 
loc toți aceia dintre Maghiari, cari vor terito
riul vamal mdependetși cari au convingerea 
că fără de acesta țâră nu se p<5te ferici. 
Sunt și în celelalte partide maghiare âineni, 
cari se unesc cu kossuthiștii în punctul 
acesta; aceștia, deci, trebue să mârgă una 
cu ei, pentru-ca ideea să fie dusă la victorie.

Guvernamentalul „Budapest! Hirlap“ 
se ocupă de asemenea cu cestiunea acâsta. 
Pentru a băga spaimă în Unguri, foia 
numită spune, că în contra lor se pregătesce 
luptă mare. Avangardele s’au ciocnit deja. 
Alarma trîmbiților se aude deja din Austria. 
Toți Maghiarii trebue să între în lupta 
acesta.

„B. H.“ vrâ se arate apoi „perfidia" 
cu care cei din Austria luptă în contra 
Ungariei și impută Austriacilor tot felul 
de tendințe și porniri răutăciose.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.".

Bibliografia vechiă.*)
(Din secolii 19 și 19.)

In foiletonul din „Gazeta Transilva
niei" Nr. 224—235 din an. 1898 am fost 
comunicat unele date din „bibliografia ve- 
chiaf în cari, după-ce am arătat cuprin
sul pe scurt al „Praxiulu-ui și am repro
dus câte-va probe de limbă și de stil din 
acesta, — spunându-mi și părerea mea pe 
temeiul puținelor cunoscințe, în numărul 
232 sub punctul &) și c) am descris în es- 
tras două cărți din secolul XVII.

Cea de sub b) este „Carte românâscă 
de învățătură, duminecele peste an și la 
praznice împărătesei și la svânți mari cu 
disa și totă chetuiela lui Vasilie Voivodul 
și domnul țărei Moldovei din multe scrip
turi tălmăcită din limba slovenâscă pe 
limba românescă de Varlaam metropolitul 
din țâra Moldovei în tiparul domnesc, în 
Iași, în mănăstirea a trei sfite, dela 
Christos 1643.“

Cea de sub c) „Evanghelia învățătd- 
re duminecilor peste tot anul și la praz
nice domnesc! și la sfinți mari aleși, cu 
porunca și cheltuiela prealuminatului creș
tin Mateiu Basarab voivod, domn și birui
torii a totă țâra românâscă și cu nevoința 
sfințitului Kyr Teofil metropolit a totă 
țâra românâscă. Tipăritu-s’au întru dumne- 
zeâsca lavră, ce se chiamă mănăstirea 
Deal, care este hramul sfântului Nicolae, 
1644."

Am arătat tot în acel număr al „Ga
zetei*,  prin comparațiime pe scurt, și de
osebirile și asămănările, precum și analo
gia dintre aceste două cărți, voind a atrage 
atențiunea On. cetitori la împrejurarea, 
cum una a împrumutat din cealaltă și în 
cât se potrivesce cuprinsul lor.

In timpul mai de aprope un preot 
diecesan a avut bunăvoința a-mi pune Ia 
îndemână a treia carte tot de aceeași na
tură, pe care cetindu-o am comparat’o cu 
cele două de mai ’nainte și am aflat, că 
și acâsta este o edițiune mai târdie celor 
de mai ’nainte, cu unele abateri de stil, 
de limbă și ici colo de cuprins.

Cartea are aprâpe același format 

și mărime, >âră titlul este: „Chyriacodro- 
mion, sau evangeliă învețătâre, care (cu
prinde) întru ea căzanii la tote Dumine
cile (din) an, și la praznicele domnesc! și 
la sfinții cei numiți. Acum întâiu întru 
acesta chip aședată și tipărită și mai lu
minat în limba românâscă diortosită, supt 
biruința prealuminatului și înălțatului Io
sif Leopold, craiul Budei și al țărei Ungu
resc! și al Ardeiului, fiind gubernator ță- 
rei Măria Sa Bamfi Georgie, cu blagoslo- 
venia preasfințitului Kyr Atanasie metro
politul țerei în sfânta metropolis în Bel
grad, în anul dela mântuirea lumii 1699. 
De Mihai Istvanovici, tipograful tu ex Un- 
grovlachia*.

Aci se sfîrșesce titlul cărții după 
analogia titlului celor două reproduse sub 
6) și c) în nr. 232 al „Gazetei" din 1898; 
âră pe fața 2-a (dosul foiei titulare) ca și 
la celelalte două, urmeză stema într’un 
cadru duplu cam oblung; în mijlocul ca- 
drului celui mai mare este altul mai mic, 

I de-asupra căruia stă inscripțiunea: „Prea- 
i luminatul semn al sfintei și nedespărțitei 
i Troițe, hramul metropoliei Belgradului din 
■ Ardei." De cele două laturi între cadrul 

întâii! și al doilea se află slove marginale 
(privind în față) de a drepta: A, D, E, S, 
Ș, C, Ș. G, âr de-a stânga cele tipărite sunt 
astupate cu hârtie lipită, pe care stau 
scrise cu mâna slovele: D, A, M, A, A, 
P, U. In cadrul al doilea se află un cerc 
în formă de ghirlandă, atingând marginile 
dinlăuntru ale cadrului, și în cercul acesta 
stau la masă cei trei ospeți, cari au venit 
la Avram lângă copaciul Mambre. Acești 
trei ospeți portă aripi de înger; de o parte 
în drepta stă Avram, care servesce, âră 
de altă parte în stânga se vede ca și când 
ar întră pe ușă un chip de muiere, Sara. 
Acâsta iconă se vede că representă bine 
cele ce le reproduce sf. scriptură întâmplate 
la cortul lui Avram. Ospeții, —precum se 
vede și din forma și chipul lor — cu aripi 
de înger închipuesc pe Preasfânta Treime 
(Hramul metropoliei din Ardâl) ceea-ce 
spun, afară de inscripțiunea de de-asupra, și 
stichurile de desupt, pe cari le repro
duc aici:

„Trei tipuri în osebire și 
un Domnedeu în mărire,"

„Lui Avram te ai arătat 
ântâitl forte adevărat,"
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In spiritul acesta scriu și alte foi 
unguresci, de-oparte amenințând, de altă 
parte jeluinduse amar.

Același lucru îl fac organele de pressă 
auslriace, variând pe t<5te gamele acusele 
și plângerile la adresa Ungurilor.

Și acesta se face în ajunul reluării fi
rului tratărilor între Koerber și Szell, tra
tări, al căror resultat — după cura se 
semnaleză din Viena —ar culminaîntr’un 
compromis vamal, căci acesta ar fi dorința 
monarchului. Din Viena se mai anunță în 
același timp, că guvernul unguresc va fi 
silit, în cele din urmă, să facă Austriei 
unele mici concesiuni, și cestiunea resol- 
vării definitive a pactului se se amâne 
pănă la tomna, cu scop, firesce, ca pană 
atunci omenii se se mai răsgândescă asu
pra încurcatei afaceri a pactului.

E mare însă întrebarea, dâcă va suc
cede atunci ceea-ce n’a succes pănă acum, 
și decă lucrurile vor lua o față mai se
nină și mai puțin amenințătore pentru șu
breda legătură, ce ține încă la olaltă cele 
două emisfere ale monarchiei.

Din Bucovina.
— 0 adunare. —

Cetim în „Deșteptarea" dela 
5 (18) Maiu:

„Joi în 15 Maifi n. a. c. a avut loc 
în Cernăuți o adunare imposantă de cre
dincioși de naționalitate română ai bise- 
ricei nostre dreptmăritore din Bucovina, 
convocată pentru orele 3 p. m. în sala 
filarmonică, de un comitet ad hoc, în frun
tea căruia steteau representanții clerului, 
d-nii prof, universitar Eusebie Popovicî, 
consilier consistorial Dionisie cavaler de 
Bejan și representanții patronilor biseri
cesc! d-nii proprietari mari Dr. loan cav. 
de Volcinschi și Dr. lancu cav. de Flondor. 
Adunarea a fost imposantă și ilustră atât 
prin numărul mare al participanților — 
erau de față peste 600 persdne din tote 
regiunile Bucovinei — cât și prin calita
tea lor. Apăruseră cele mai notabile per
sdne din cler, dintre patronii bisericesc!, 
funcționari și laici. Adunarea a fost con
vocată pe basa §-lui 2 al legii de adu
nări, deci cu invitări personale, cari au 
fost espedate cătră patronii bisericesc!, 
membrii români ai clerului și repreșen- 
tanții delegați ai enorielor bisericesc!.

„Cuvântul de deschidere rostit de 
d-1 profesor Eusebie Popovicî a fost inau
gurat prin însuflețite urări de „Se trăiască" 
la adresa monarchului nostru, împăratului 
Francisc Iosif I, mărinimosul suveran și 
augustul protector al bisericei nostre.

„In continuare d-1 profesor Eusebie 
Popovici a expus motivele convocării adu
nării, înaintând propunerile comitetului ad

„Supt cel de la Mambri copaciu 
când ai vrut (neligibil ) să faci" 

„Ca se smeresci cu certare 
pre cei cu cerbice mare" 

„Din Gomora și Sodoraul,.
ca se se stingă tot omul" 

„Pentr’aceea mai ’nainte
de toți vecii ești părinte" 

„Cunoscut în trei obraze 
și strălucesc! de dai rade" 

„însuți cu fiul fiind mărit 
și cu Duchul sfânt proslăvit."

De altmintrea aceste trei tipuri de 
înger, tot ca semn al Preasfintei Treime, 
într’o ghirlandă cercuală, se află și în edi- 
țiunea testamentului nou tipărită sub Ra- 
kotzi George pe timpul metropolitului Si
meon Stefan la anul 1648 (așa-deră cu 51 
de ani mai ’nainte), cu deosebirea, că ca
drul al doilea (intern) lipsesce, eră cel es- 
tern în estensiune mai mare îl formeză 
rubrica de pe marginile foiei, în mijlocul 
căreia se află tipul de esecuțiune ceva 
mai complicată și nu așa espresivă, pen- 
tru-că afară de cei trei îngeri, alte chipuri 
nu se află în cerc', nici copaciul Mambre, 
nici masa la care șed nu sunt așa de mar
cat esecutate.

(Va urma).

*) Cuvântul neligibil e probabil „minunea" 
după cum se suplinesce prin scrisorea de mână.

hoc. Propunerile au fost aprobate prin vii 
aclamații din partea majorității covîrșitdre 
a participanților și la dorința generală au 
ost votate fără desbatere. Propunerile se 

referă la starea actuală a diecesei.
„Starea actuală politică și firea gin

gașă a propunerilor, ne impun tratarea dis
creționară, din care motiv nu ne putem 
estinde în public în materie. Adunarea și 
propunerile constitue un act de importanță 
istorică în vieța nostră națională.

„Pentru esecutarea decisiunilor adu
nării a fost ales un comitet compus din 
20 persdne. representanți distinși dintre 
membrii clerului, patronilor bisericesc! și 
celorlalți laici de naționalitatea română, 
fii ai bisericei ndstre dreptmăritdre din 
Bucovina".

acele timpuri, Deak și Andrâssy, a făcut 
posibilă pe cale legală alcătuirile legale 
astădi esistente și alcătuirile economice, 
cari deși independente, însă totuși având 
legătură cu ele, și totodată a pus temelia 
condițiunilor pentru acele formațiuni de 
stat, cari alcătuesc basa unei formațiuni 
mai nouă contopite prin interese comune 
și păstrate prin o apărare comună pe 
de-o-parte între statul maghiar unitar, 
care posedă un trecut istoric, er pe de altă 
parte între așa numitele provincii ereditare. 
(On. cetitori vor scusa pe traducător, că 
pe lângă totă bunăvoința, n’a putut scăte 
din acest galimatias nebulos, un period 
resonabil. Baronul e de vină. — Trad.).

(Va arma)

Urcarea pe tron a Regelui Spaniei.
In 17 Maiu a fost urcarea pe tron 

a tînerului rege spaniol Alfonso XIII. Din 
incidentul acesta întreg Madridul a îm
brăcat haină sărbătorescă. Mai ales stra
dele, pe unde avea să trâcă cortegiul fes
tiv, pluteau în splendore.

înainte de ce cortegiul de încoronare 
ar fi plecat din palatul regal, ospeții car! 
au participat Ia serbări și cari n’au luat 
parte în cortegiul festiv, s’au dus direct 
în sala-de ședințe a Congresului, aștep
tând acolo sosirea Regelui. De aici au 
plecat cu toții în catedrala San-Francisco, 
unde s’a ținut Te-Deumul festiv.

In cortegiu au luat parte grandii 
spanioli în costumuri de gală. Cortegiul 
fu deschis de un banderiu, urmat de o 
trăsură trasă de 6 cai. Urma trăsura nu
mită „de bronz", apoi cele patru faetone 
„parisiene" și trăsura „de aur" cu corona 
princiară. Trăsurile curții erau, ocupate de 
dignatarii superiori de curte și de mem
brii familiei regale. După ei urma o tră
sură de gală neocupată, alături de ea 
mergând o companie a gardei și un mă- 
estru suprem al grajdurilor.

Trăsura trasă de 8 cai, în care se 
afla corona și emblemele de încoronare, 
era urmată de regele și regina regentă cu 
suita lor de aprodi și lachei. De-a drepta 
mergeau călări căpitanul suprem al Nouei- 
Gastilii, generalul din Malto și comandan
tul gardei regale, er de-a stânga șeful 
statului major generalul Delgada, urmați 
de adjutanți, de garda equestră și de cei
lalți funcționari ai Curții.

Cortegiul a plecat din palatul regal 
spre Puerta del Sol. De aici poște Car- 
rena de San Jeronimo a sosit la edificiul 
congresului, unde familia regală era aș
teptată de-o delegație a senatorilor și de- 
putaților.

Intrând în sala ședințelor, regele Al- 
fons XIII a ocupat tronul și s’au făcut 
urările, după care președintele Camerelor 
întrunite, marchisul Bega de Armijo a 
adresat regelui următdrea întrebare:

— Dispus ești, Maj estate, a fac 
aici înaintea camerei întrunite jurământul 
regesc prescris de articolul 45 din consti
tuție?

Regele a răspuns liniștit și respicat:
— „Jur, că voiu respecta constituția 

țării și legile ei și mă voiu îngriji, ca și 
alții se le respecte. In tote faptele mele 
voiu fi condus de fericirea poporului meu. 
Decă voiu face astfel, Dumnedeu se mă 
remunereze, er decă nu, El se mă tragă 
la răspundere".

Acesta este textul vechiului jură
mânt regal spaniol. Președintele a decla
rat apoi, că înaintea țării Regele a făcut 
jurământul, apoi regele și suita au părăsit 
Congresul și ocupând trăsura s’a dus la 
catedrala San-Francisco. Catedrala stră- 
lucia în pompa cea mai mare, ce se pote 
închipui. Păreții și columnele erau îmbră
cate cu draperii și ghirlande de flori.

După-ce au sosit suita și dignitarii, 
s’a început serviciul divin festiv, săvârșit 
de clerul înalt spaniol, archiepiscopi și 
episcop! în ornate de gală. După Te-Deum 
cortegiul s’a reîntors în aceeași ordine la 
palatul regal.

Ce mai dice baronul Banffy?*)

*) „Politica națională maghiară și dualismul'-' 
al 3-lea articolul al baronului, publicat în 'Magyar 
Kozâlet".

Cohesiunea celor doue state ale mo
narchiei austro-ungare, determinată prin 
sancțiunea pragmatică și prin art. XII din 
1867, nu pdte și nu e permis a-se consi
dera ca întâmplătdre. învățământul istoric 
al multor sute de ani dovedesce necesi
tatea acestei cohesiuni. Cele mai splen
dide periode ale istoriei ungare surit ace
lea, în cari statul ungar aci prin arme, aci 
prin convențiuni, aci prin căsătorii căuta 
legături cu apusul, și nu se pote tăgădui, 
că străbunii noștri nu din întâmplare, ci 
din prudență circumspectă, condiționată 
de interesele directe ale statului urigar, 
de bunăvoie au ridicat pe tronul ungar pe 
Ferdinand I. Legătura astfel creată, care pe 
de o parte asigura prin legi independența 
cea mai desăvârșită a statului ungar, pe 
de altă parte făcu posibilă pe țărmurile 
Dunării de mijloc esistența unei mari pu
teri, era o necesitate inevitabilă și pentru 
echilibrul european.

Pe teritorul dublei monarchii nu pu
tea, decât o mare putere să fie aptă și 
capabilă să combată diferitele contraste 
naționale și teritoriale și să mulțumescă 
acele esigențe internaționale, fără respec
tarea cărora în Europa formațiile de state 
nu sunt posibile. Insă, pe cât timp în lup
tele din secolele, ce au urmat evului me
diu, statul ungar era avisat la Apusul, 
care era apărătorul ceștinismului, după 
terminarea luptelor, primii creatori ai sanc- 
țiunei pragmatice și mai ales ai raportu
rilor comune circumscrise în aceea, pe 
basa esperienței lor scose din trecut, cu 
prevedere. înțeleptă au fixat necesitatea 
posesiunei comune inseparabile și a apă
rării comune.

împrejurările nu s’au schimbat pănă 
în diua de astătji. Actuala formație poli
tică a Europei, desvoltarea statelor ei, 
condiționeză state mari. In vecinătatea 
Rusiei cu opt-deci milione și a Germaniei 
cu cinci-deci milione, un stat ungar inde
pendent cu șepte-spre-dece milione de lo
cuitori, strîmtorat în parte între nisce state 
eterogene și cu tendințe agresive, s’ar co
borî de-asemenea la nivelul statelor mici 
balcanice.

O asemenea Ungarie, ar pute, în 
lipsa unei ținte proprii, să ajungă, așa di- 
când, o minge politică cu care s’ar juca 
vecinii. O asemenea Ungarie avisată la 
puterile sale, n?ar pute forma un interims 
național, n’ar pute fi în interesul maghia
rismului. Interesul maghiarismului, intere
sul național maghiar cere o posiție de 
mare putere: — și o mare putere, noi nu
mai în legătură cu Austria putem forma. 
Ideia uniunei personale, pote să fie fdrte 
populară, ba chiar o inevitabilă necesi
tate, decă relațiunile austriace își vor 
păstra și pe mai departe direcția lor di- 
solvantă; cu tote acestea uniunea perso
nală — seu presupunând fără se admitem, 
ruperea totală — din punct de vedere 
național maghiar ar fi păgubitore.

Așa s’au judecat lucrurile și la 1867, 
când corona, la crearea legilor, ce au pro
dus formația dela 1867, urmând cu preve
dere înțeleptă sfaturile marilor bărbați din 

construită de Mateiii Basarab, se vede și 
acum un turn dărîmat, care are nisce 
trepte de pietră la o înălțime de 30 de 
metri. In jurul orașului sunt șâpte cetăți. 
D-sa mai anunță, că la Grădiștea-Cetate, 
lângă C.-Lung, a descoperit un jcimitir și 
că a găsit acolo o dlă cu nisce osăminte. 
D-1 Tanoviceamt comunică Academiei, că 
pe marginea Jiului laVelceni, a găsit mai 
multe cioburi de die romane, pe cari le 
presintă, pentru a-se face studii de cătră 
d-1 Tocilescu. D-1 Tocilescu rdgă Acade
mia să-i mai acorde o altă ședință pentru 
a vorbi despre Tomis și Mangalia. D-1 
Kalinderu fixdză o ședință pentru 17 Maiu. 
D-1 Dr. Istrate face cunoscut Academiei, 
că la Câmpina făcând mai multe săpături, 
a găsit nisce bucăți de beton, die cu dse 
și mai multe cărămidl romane cu inscrip
ții, ceea ce-1 îndreptățesce so credă, că 
acolo se afla un lagăr roman. De aseme
nea, la Maglavit, a găsit la 1 metru și 
jumătate în pământ, cărămidl, die, lance 
și un cuțit. D-sa spune, că în vara asta 
va continua cu săpăturile și la Septemvrie 
va scote o lucrare în acestă privință.

Alegerea din Deșifi. O fdie ma
ghiară vorbesce de ne mai pomenitele 
corupțiunl, ce le-a făcut în cercul Deșiu- 
lui partidul liberal, numai ca să iese de
putat Daniel Tibor. Despre pregătirile ale
gerii se spun următorele: „In Deșiu 350 
de cetățeni meseriași sunt aderenții parti
dului independent și 48-ist. Imoralitatea 
în cuibul acela însă e atât de mare, încât 
în urma presiunilor, promisiunilor și amă
girilor ei au votat pentru Daniel. Partidul 

•' lui Rady a refusal; un ofert ce i-s’a 
făcut, ca să capete 107 voturi pentru 
9530 florini. Și mai mare scandalisare a 
produs ofertul preotului reformat din Re- 
teag, că pentru bani va aduce ațâți și 
ațâți alegători din comune. Fără bani nu, 
căci banul vorbesce, cânele urlă. Tot ace
leași corde le-au atins alț.i preoți refor
mați, cari încă au fost retușați". Chiar se
cretarul partidului independent din Deșiu 
a pactat cu omenii lui Daniel și în diua 
alegerii a dispărut — Alegeri unguresci 
și pace.

Amiciție germaiio-ainericauă. îm
păratul Wilhelm a adresat d-lui Roosevelt, 
președintele Statelor-Unite o telegramă 
anunțându-i intențiunea sa de a face dar 
Statelor-Unite statua în bronz a lui Fre- 
deric-cel-Mare, ca un semn al duratei re- 
lațiunilor intime dintre cele două state. 
D-1 Roosevelt a mulțumit esprimând con
vingerea, că amiciția dintre cele două 
state va deveni în viitor încă și mai 
strînsă.

Prințul Napoleon și visita lui 
Loubet în Rusia. Prințul Louis Napo
leon Bonaparte care, după-cum să scie 
este general rus, ceruse permisiunea de 
a-se absenta în timpul șederei acolo a 
președintelui Loubet. Prințul Louis a ce
rut în scris permisiunea dela ministerul 
Ourței; Țarul însă l’a chemat și suridând, 
i-a spus: „Scumpe general, cerințele ser
viciului d-tale nu-mi permit a-ți primi ce
rerea; ba chiar sper a-te vede la tote 
serbările, ce se vor da în onorea președin
telui Republicei, în tot timpul cât el va fi 
(îspetele meu și al Rusiei". Acest episod 
e forte mult comentat în cercurile po
litice.

Țărancele din Cine. Brașovenilor în ’ .. . ' .fie-care an, la Rusaliile catolice, li-se ofere 
un spectacol straniu, un fel de pelerinaj 
de femei secuience, venite din Ciuc să-și 
vadă fetele, cari sunt servitdre pe la fa
miliile din Brașov. Se scie, că servitdrele 
săcuience în Brașov formeză o adevărată 
colonie, de unde se esplică, că mamele lor 
vin cu sutele la data amintită și umblă 
visătore pe strădile orașului, contemplând 
nu fără ore-care durere de inimă colțurile 
și porțile pe unde înainte de asta cu vr’o 
trei-deci de ani, fiind și ele atunci servi- 
tore, primiau declarațiunile de amor ale 
soldaților. Astădi sunt babe sbârcite și 
locul lor 1‘au ocupat fiicele. Se dice, că 
femeile din Ciuc, de câte-ori vin, tot- 
deuna aduc pldie. Așa s’a întâmplat și 
anul acesta.

SC1RILE DILE1.
— 6 19) Maiu.

O ședință la Academia Română. 
Vineri la ora 1 și jum., s’a ținut la Aca
demie o ședință publică, în care d-1 Gr. 
Tocilescu a făcut o comunicare de dome
niul archeologic, presentând Academiei 
inai multe cărămidl romane cu inscripții, 
găsite de d-sa la Jidova, lângă C.-Lung. 
D-sa spune, că în orașul C.-Lung, la mă
năstirea construită de Radu-Negru și re
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Titlurile Regelui Spaniei. Vineri 
au început în totă Spania sărbătorile pen
tru încoronarea tînărului rege Alfonso al 
XIII. Tote statele și-au trimis represen- 
tanți să asiste la ceremonia, care a avut 
loc când tînărul rege a fost proclamat ma
jor și a luat din manile Reginei Regente 
frânele gloriosului popor spaniol.......Câte
titluri însoțesc numele regelui acesta al 
Spaniei! Nici un alt cap încoronat nu po
sedă atâtea, cum nici un alt nobil nu po
sedă mai multe titluri și nume ca un no
bil spaniol. Cetiți numai: Alfonso XIII se 
întituleză rege al Spaniei, al Castiliei, |al 
Aragonului, al celor două Sicilii, al Ieru
salimului, al Navarei, al Grenadei, Tole- 
■dului, Valencei, Galiției, Majorcei și Mi- 
norcei, Sevilei și Cerdenei, Cordovei și 
Murciei, Gibraltarului și Canarelor, al In- 
diilor Occidentale și Orientale și al Ocea
niei. Mai este încă Alfonso XIII: archi- 
■duce al Austriei, duce de Bourgogne, de 
Brabant și de Milan, conte de Habsburg, 
de Flandra, de Tirol și de Barcelona, etc. 
'Câte din titlurile acestea, câștigate cu glo
rie de strămoșii săi, nu au mai rămas pen
tru Alfonso XIII, decât simple amintiri, 
simple titluri pe hârtie... Și cu tote aces
tea în poporul spaniol, — poporul cavale
rismului clasic, — nu s’a stins încă avântul, 
■noblețea de odinioră a inimei și în vinele 
lui curge încă sângele fierbinte al faimo
șilor conepuistadores de altă-dată.

Afacerea Humbert. O telegramă 
din Paris anunță, că acolo s’ar fi răspân
dit svonul, că d-na Humbert dimpreună 
cu soțul ei au fost arestați la Londra. S’a 
descoperit, că domna Humbert făcuse să 
fie închisă la balamuc o creditore a sa, 
•care-i făcea o scenă violentă în fața pa
latului ei. Se confirmă scirea, că deputa
tul Mirman va interpela pe primul minis
tru Waldeck-Rousseau în acestă afacere. 
Se vorbesce, că sunt, compromise perso
nagii înalte.

Ernpțiuni vulcanice. Se telegrafăză 
-din Managua, capitala republicei Nicara
gua (America centrală), că vulcanul Mo- 
motombo aruncă bolovani de lavă, pro
ducând cutremure de păment. Docul și 
stațiunea de pe malul lacului Managua au 
fost distruse. — Din New-York se tele- 
grafeză, că și vulcanul Nebraska din Sta
tul cu același nume (Statele-Unite) și-a 
început erupțiunile. — Vulcanul sub-marin 
de lângă Corsica face să clocotescă o 
■vastă suprafață a mărei.

Câni de resboiii. Docilitatea, vigi
lența, perseveranța și fidelitatea cânilor 
au adus cercurile militare la ideia, că 
.aceste animale s’ar pute întrebuința în 
cas de răsboiu. In Germania cu deosebire 
■se ocupă din adins cu dresarea cânilor 
■pentru asemenea scopuri. In special bata- 
lionele de vânători și tiraliori sunt însăr
cinate cu dresarea lor. Despărțământul, 
•căruia este încredințată dresarea cânilor, 
•stă sub conducerea unui oficer. Cânii sunt 
deprinși înainte de tote cu vigilența, ca 
să avertiseze pe stăpân printr’un mîrăit 
încet, când se apropie cineva. Pe urmă 
sunt dresați pentru serviciul de curieri, 
spre a duce rapărte urgente dela postu
rile avansate, apoi se ducă munițiunî în 
linia de tiraliori și, în fine, după luptă să 
ajute la căutarea răniților, raportând prin 
lătrat, decă ar fi aflat vre-unul. Se înțelege, 
că pentru astfel de servicii numai cânii 
pur sang se pot întrebuința. In special 
sunt preferiți cânii numiți pudel, apoi gă
inarii și cânii de stână scoțieni (Collies). 
Acești din urmă cu deosebire sunt fărte 
resistenți contra intemperiilor. „U. L. u. 
M.“ publică câte-va ilustrațiuni, cari re- 
presentă scene dintr’o școlă a armatei 
■germane pentru dresatul cânilor.

I)r. A. Crăciunescu, reîntorcându-se 
■dela Viena, unde a stat la diferite clinici, 
■spre a rămâne în curent cu progresele 
sciinței medicale, și-a reînceput praxa 
medicală în stabilimentele balneare dela 
Băile Herculane.

Institutul de liidroterapie de pe 
lângă băile Eforiei șcdlelor din BraȘov s’a 

deschis în diua de 1,14 Maiu. Institutul 
stă sub conducerea d-lui Dr. Baiulescu. 
Prospecte dă administrațiunea băilor.

Conferența comandantului bur 
Iooste.

Brașov, 20 Maiu n. 1902.
Aseră,'.la „Casa de tir", sala cea mare 

gemea de lume.
D-l advocat C. Lurtz se urcă la tri

bună și recomandă pe comandantul Iooste, 
representantul eroicului popor bur, care
— <jice d-l Lurtz — ca număr abia îl în
trece pe poporul săsesc, și totuși de doi 
ani de dile susține o luptă atât de crân
cenă contra unei mari puteri, cum e An
glia. Espunerile d-lui comandant Iooste ne 
vor servi și nouă drept încuragiare — în
chei ă d-l Lurtz.

După acestă recomandație, luă cuvân
tul d-l Iooste și cu o dicțiune fluentă și 
clară începu să zugrăvăscă situația popo
rului bur, începând cu epoca de dinainte 
de 80 de ani.

Pentru-că — dice d-l Iooste — per
secuțiile Englesilor nu sunt de dată re
centă, ele au început cu 80 de ani îna
inte în Capland. Poporul bur și-a pus 
atunci boii la jug și încărcându-și pe ha- 
rabale femei și copii și avere și tot, au 
trecut rîul Oranje, creându-și o nouă pa
trie în Natal. Aici au avut să lupte con
tra animalelor sălbatice, contra Oafrilor, 
contra climei, și când au reușit să se stabi- 
lescă de-a binele, a venit și aici Anglia și 
a început să-i persecute. Burii și-au încăr
cat erăși tot, ce au avut, pe cară, și-au 
luat turmele și le-au mânat mai departe. 
Și-au creat o nouă patrie în Oranje-Frei- 
staat, unde au avut cât-va timp liniște. 
S’a întâmplat însă, că s’au descoperit mi
nele de diamante și etă că odată cu dia
mantele au reînceput persecuțiile Engle
silor. Lucrurile au ajuns la cuțite.

Conferențiarul descrie organisația din 
Transvaal, modul de. traiă etc. Arată cum 
un Dewett, care mai nâinte era un sim
plu țăran, ajunge, prin talentul seu, gene
ral. Tot așa și alți comandanți. Face elogii 
lui Kriiger, pe care Englesii îl acusau, că 
sfeterisesce banii publici, pe când prevă- 
detorul moș Paul organisa artileria, în ve
derea luptei pentru libertate. Când a is- 
bucnit răsboiul, Burii aveau 800 de soldați, 
regulari, tunuri, arme, praf de pușcă cu un 
cuvent munițiunî. Kriiger a convocat pe 
Buri la o adunare unde s’a hotărît, ca fie
care Bur dela 12—32 ani se ia arma. Apoi 
au depus un jurământ: S’au dus la ovale 
prin care curgea un părău. De ambele 
părți dealuri. Fie-care Bur s’a dus dincolo 
de părău, a luat o petricică din păment și 
a dus’o de ^cealaltă parte a părăului, pe 
celălalt deal. Prin contactul acesta cu 
sfânta țărînă-mamă, Burii s’au legat cu 
jurământ, că își vor apăra libertatea.

Vorbesce despre invasiunea lui Ja
meson (1896), despre sălbetăciile Englesi
lor, despre lașitatea lor, despre miseriile 
create de lordul Roberts, care a strîns 
3000 de femei bure în așa numitele con- 
centrationslager-e, despre crudelitățile En
glesilor față cu aceste femei, crudelitățî, 
cari au înfierat pentru tot-deuna pe popo
rul engles, care se pretinde a fi popor 
creștin și a merge în fruntea civilisațiunei.

Bărbații buri n’au nevoie de ajutor, 
apeleză însă la caritatea publicului pentru 
văduvele și orfanii Burilor.

Conferențiarul făcu aci o pausă de 
’/2 oră, în care timp el insuși, ajutat de 
câte-va domnișore, împarte broșuri și cărți 
poștale ilustrate în public.

După pausă continuă cu espunerile 
sale, cari din ce în ce devin mai intere
sante. Comandantul Iooste a făcut decla
rația, că n’a venit cu alt scop aici, decât 
cu scopul de a invoca caritatea pentru 
miseriile create în urma resboiului, și în 
politica europenei nu se amestecă de loc.

Reporterul i-a presentat numărul de 
eri al „Gazetei14 cu interwievul său și trei 
broșurele oferite de d-l învățător Dariu, 
întitulate „In (iile grele — dedicație Burilor
— 1900,“ pentru cari i-a mulțumit, espri- 

mându-și bucuria, că lupta pentru liberta
te a Burilor.găsesce resunet atât de viu la 
poporul român.

Trebue să relevez serviciul prompt 
al restauratorului Schmidt dela „Casa de 
tir", precum și mâncările și beuturile bune, 
ce le-a servit. Conferența s’a ținut la 
mese întinse.

Rep.

„Câmpia“ libertății?
De 3/15 Maiu mai tote diarele nds- 

tre au publicat un articol comemorativ, 
eșit din condeiul d-lui G. Coșbucși întitulat 
„Câmpia libertății".

Frumos, ca ori ce articol scris de d-l 
Coșbuc, îl aplaudăm și noi, ne permitem 
însă a ne face observațiunile relativ la 
cuvântul „Câmpie14.

’„Un episod frumos, pote cel mai fru
mos din întrăga istorie a Românilor e adu
narea celor „patru-deci de mii" pe câmpia 
Blașiului, numită de atunci „Câmpia li- 
bertății“.

Așa își începe d-l G. Coșbuc arti
colul.

Apoi „Câmpia libertății" nu e de loc 
câmpie, ci e „câmp".

Fără să invocăm argumente semasio- 
logice, ne referim la numirea cum o gă
sim în gura poporului din apropierea aces
tui loc istoric, unde nici-odată nu se pro
nunță „Câmpie*,  ci totd’auna „Câmp".

*) A. Papiu Ilarianu „Istoria Romaniloru 
din Dacia superiore" t II. Viena cu literele lui C. 
Gerold și fiiu 1852 pag. 231.

**) S. Barnutiu „Dereptul public al Ro
manilor11 Iași 1867. Anesulu Ill.

Apoi în istoria lui Papiu Ilarianu ce
tim următorele la c. CLXI:

„Adunarea pofti pre Simeone Barnu- 
tiu, vice-presiedintele adunarei e omulu 
poporului se se suia pe tribuna. Barnutiu 
suindu-se pre tribuna, aretâ, ca adunarea 
acest-a n’are alta chiamare, de câtu se 
espremă voi’a si dorinti’a a tota națiunea 
romana; asia-dara, între celelalte dorintie 
ale romaniloru, urmatoriele considera a 
ocupare loculu d’ântâiu:

I. „Adunarea acest-a se prochiama 
de adunare generale natiunale a natiunei 
romane din Transilvania". — Se acepta 
cu unanimitate.

II. Campulu acesta, pre care se tiene 
p’rima adunare natiunale romana din Tran
silvania, intru eterna aducere a mente a 
acestei lucrări gloriose, se vă numi Cam- 
pulu Libertatei pentru totdeauna11 .*)

In „protocolulu adunării generale a 
națiunii romane dein Transilvani’a, care s’a 
tienutu la Blasiu in anulu Domnului 1848 
Maifl 15/3", cetim erăși:

Siedintia, 1. Sub presidiulu domniloru epis- 
copi Ioane Lemeni si Andreiu Siaguna.

1) S’au inceputu lucrările Adunării 
prein moțiunea D. Simeone Barnutiu în 
urmarea carora s’au primitu cu unanimi
tate si s’au determinatu cele urmatore:

a) Loculu unde s’a tienutu acesta 
Adunare generale a natiunei romane tran
silvane, adeca Pratulu dein susul Blașiului, 
s’a numitu pentru totudeauna — Campulu 
Libertății.**)

In fine în „Enciclopedia Română" 
cetim:

„Câmpul libertății* , un câmp, lângă 
Blașiiî, între rîul Tîrnava-raare și calea fe
rată etc.—

Va dice cineva: Cum? Pentru un 
cuvânt, atâta gălăgie! Par’ că nu e tot 
una, câmp ori câmpie?

j Apoi sunt cuvinte și cuvinte. Și cu
vântul acesta e așa de scump fie-cărui 
Rorpân, încât nu-i permis să-l schimbe ni
meni. Trebue să-l păstrăm, să-l pronun
țăm, să-l scriem întotd’auna așa, cum s’a 
pronunțat și s’a scris la 1848:

Câmpul libertății!
O....

Viena, 19 Maiu. In cercurile gu
vernamentale de aici se crede, că 
desbaterea parlamentară a pactului 
este esclusă de-ocamdată. Marți ori 
Miercuri se vor reîncepe tratările 
între Koerber și Szell.

Belgrad, 19 Maia. Regele a pri
mit demisiunea cabinetului Vuiet și 
a însărcinat pe șeful radicalilor Ni
cola Pasict cu formarea noului ca
binet.

Petersburg, 19 Maiu. Președin
tele Loubet va sosi ac|I. S’au făcut 
maxi pregătiri pentru primirea lui. 
Cincizeci de mii stindarde rusescl 
și francese au fost distribuite popu- 
lațiunei capitalei. Țarul și Țarina, 
marele duce Alexius și ceilalți mari 
duce ies spre întâmpinare lui Lou
bet în Kronstad.

Madrid, 19 Maiu. Individul bă
nuit de-a fi voit se facă un atentat 
asupra regelui, n’avea armă la el. 
S’a găsit la el numai o poesie de 
dragoste dedicată infantei Maria 
Theresa. La interogator s’a consta
tat, că e nebun. El se numesce Jose 
Puig, fost chelner la un otel din Ma
drid, de unde a fost dat afară, pen
tru-că aruncase acum cât-va timp un 
buchet în trăsura reginei. In mo
mentul când a fost prins, el încerca 
se deschidă ușa dela trăsura regală.

NECROLOG. Cu inima sfâșiată de 
durere facem cunoscut, că mult iubita 
nostră fiică, soție, mamă și soră Aurelia 
Opriș născută Dobrin, soție de notar, după 
scurte, der grele suferințe în 3 (16) Maiu 
a. c, a încetat din vieță, în etate de 20 
de ani și al 2-lea an al fericitei sale căsă
torii.

Rămășițele pămentescl s’au aședat 
spre vecinică odihnă în cimiterul bisericei 
gr. cat. din Bucium, Duminecă în 5/18 1. 
c. Neuitată se-’i fie memoria!

Bucium 3/16 Maiu 1902. Nemângăiații: 
Octavian Opriș, notar dipl. ca soț. Relica 
Opriș, ca fiică. George Dobrin înv. și soția 
Maria n. Ghircoiaș, ca părinți. Aurel, Cornel, 
Virgil, Cornelia, Aristotel, Valeria, ca frați 
și surori.

— Jacob Mureșăn înv. gr. cat. și 
soția Ana n. Jenei ca părinți. Rosalia m. 
Nitiu Pop, Elena ca surori, Constantin și 
Alexandru ca frați, Ion N. Pop ca cumnat 
Amalia Mureșan n. Mezei, Irma Mureșian 
n. Graff, ca cumnate. Irina Florian ca mătu
șe, Juliana și Ana Mureșan, Ion Jacob 
Pop, Ilariu George Ilia, ca nepoți și nepdte 
Susana Mureșan n. Jenei, Ludovica German 
n. Florian, Gavril și Julian Florian ca veri 
și verișore, în numele lor și al numeroșilor 
consângeni, cu inima frîntă de durere anun
ță: că iubita lor fică, soră, cumnată, ne- 
pdtă și verișdră Cecilia Mureșan învăță- 
tdre de stat după un morb îndelungat, 
provădută au SS. Sacramente, în al 28- 
lea an al vieții sale și-a dat nobilul seu 
suflet în mânile creatorului azi, la 16 Maid 
st. n. a. c. la orele 6 p. m. Rămășițele 
scumpei defuncte se vor astruca dela locu
ința părintescă (Heltai-utcza nr. 5) după 
ritul gr. cat. în cimiteriul comun, la 18 
Mai, st. n. la orele 4 p. m. Fie-i țărîna 
usoră si memoria neuitată! Cluj la 16 
Maiu 1902.

Diverse.
Perpetuum mobile. Un american din 

Chicago a descoperit, nu de mult, un fel 
de perpetuum mobile. El a pornit din ideea, 
că curentul de aer, care tot-dăuna esistă 
în atmosferă, pdte fi folosit ca putere pen
tru a mâna în conținu o moră de vânt. 
Noul inventator voesce se construeze nisce 
tuburi de oțel de vre-o 1050 metri de lungi, 
cari se le pună apoi în legătură cu rdta 
morii. El crede, că curentul de aer condus 
prin tuburile acestea, va fi în stare să 
pună în mișcare o greutate de 11.250 
chilograme pe secundă. La aceea însă 
inventatorul nu s’a gândit, cum va pute 
construi tuburi de oțel așa de lungi.

Literatură.
— Cartea copiilor, ilustrată. Pentru 

clasa II primară. De St. 0. Alexandrescu. 
Carte aprobată de Consistorul gr. or. din 
Arad. Prețul broș. 40, legat 50 bani. Edi
tura H. Zeidner, Brașov. 1898.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian IT. Pop.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 15 Maiu. T.J02.

Carsul losurllor private

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 cliilograme

dela pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.10 9.25
Grâu dela Tisa 80 9.10 9-05
Grâu de Pesta 80 9.10 9.05
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 90 .—
Grâu românesc .... 80 . .t

Cuali-
Semințe vechi 

ori nouâ
Soiul tatea 

per 
Hect.

Prețul per
10C chilograme

dela pană la

Sâcara . . . 10—72 7.15 7.45
Orz . . . nutreț. . G0—92 6.70 7.10
Orz, . . . de rachiu 62- 64 6 62 (>.G3
Orz . . . de bere . 64- -6( 5.74 5.75
Ovăs . . . _ »

Cucuruz . . bănățen . 75 .— —■
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . ,
Hirișcă

n n
4.50 5.—

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pană
Săm. de trifoio Luțernă ungur. HJ 48.— 53,—

„ transilvană i 34— 42.—
n „ bănățenă

&
45.— 48.—

D „ roșiă —.— —'—
Ulei de rapiță rafinat dupl H — —.—
Ulei de in . d —.— ■
[Jnsdre de porc dela Pesta 0 56.75 57.25

n »> dela țeră . 0 —r.“
Slănină . . . sventată . 47.25 47.75
Prune .... din Bosnia • . 0

n 0 — —.—
Lictar .... Slavon și Serbia d —.— —.—

din Serbia în s. H 17.50 18.—
Nuci . . . • slavon nou p< —.— ——
Gogoși. . . • sârbesc H

n din Ungaria fi —.— —---
Aliere . ... unguresc!. © —— --- -

serbescl . "l .— --- . —
Ceră .... brut —.— ---
Spirt .... Drojdiuțe de s.

din 14 Mai. 1902.
Oil Hip. Ijllu

Basilica....................................... 1910 20 10
Credit ...................................... 434 30 431.50
Clary 40 fl. m............................ 176. 179.—
Navig pe Dunăre..................... —
Insbruck ................................. 82. 84.—
Krakau ................................. 7-150 76 50
Laibach...................................... 73 - 77.—
Buda........................................... — —.—
Pa'fiy........................................... 192.— 200.—
Crucea roșie austriacă . . 18;).- 200 —

„ „ UI'K...................... 56.75 59.75
„ „ ital....................... 29 15 30 lb

Rudolf..................................... 80.— 84.—
■ Salm........................................... 234.— 240.—
Salzburg...................................... 77.- 79 —
St. Genois ........................... 260.- 270.—
Stanislau ........................... — —.—
Trientine 4*/,%  100 m. c. . 427.— 42'.50

4% 50...................... 41.50 45.50
Wakistein................................. 66.— 69.-

„ de 10 franci . . . 33.- 35.40
Banca h. ung. 4% .... —

Tipografia A. Mureșiauu Brasov.

Bursa de Bucuresci
din 15 Maiu. 1902

Sz, 2616—19C2.
tlkvi. f

Ărveresi hirdetmmyi kivonaL
A fogarasi kir. jrbirâsâg, mint telekkdnyvi batâsâg, kozhirrâ teszi, 

hogy Popa Zamfir George vâgrehajtatonak Popa Zamfir Bucur vegre- 
hajtâst szenvedfi ellem 152 korona 50 filler tdkekdveteles 63 jârulekai 
irânti vâgrehajtâsi ugyeben a brassdi kir. tOrvânyszek (a fogarasi kir. 
jârâsbirosâg) teruletân fekvo a gridi 176. ez. tljkvben foglalt Popa Pa- 
raschiva sziil. Popa, Ozv. Comanițfiu Rafira sziil. Oopa, Potecu George 
Nutza, Boer Măria szl. Csicsernea, Csicsernea Jnon es Modorcsa Martâ 
szl. Popa nevdn âllo A f 
324, 325 hrsz. 6gesz ingtlra 330 kor.

== Din causa mutării
s6 vinde ieftin 4 hoSde și o 
grădina mare cu pomi roditori, 
frumos cultivată în mărime de 771 
stânjinî Q. Casă de locuit, grajd etc. 
La posifie să ne to să și frumosă, 
pentru zidit vile forte acomodată. 
Conduct de apă — Informații se dau 
o. > tot acolo de îngrijitorul.

— Strada Țîrfiașilor nr 36/a —
(5153, 3)

V 1» I o r I D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
baD) 
gata

Renta amortisabilă...................... n°/o ■pr.-Oct 97.’/,
„ „ Impr. 1892 . . . & n lan.-Inl. 98 Vr
„ „ din 1893 . . . 5 „ 98. k,
„ „ 1891 int. 6 mil. & » Apr.-Oct. 81-7,
„ „ Impr. de 32’/, mil. dn lan.-Inl. 84.7,
„ „ Impr. de 50 mil. . 4 „ H îl 85.--
„ „ Impr. de 2<4 m. 1890 4 a 85 —
„ „ Impr. de 15 m. 1891 4 „ îl îî 85.—

„ Im. de 120 mil. 1894 4„ >1 îî 81.—
„ „ Impr de 90 mil. 1896 4 „ <1 îl 81.—

Oblig, de Stat (Cor.v. rurale) K n Mai-Nov. —.—
, Casei Pensiunilor fr. 600 10 îî îî

—.—
, comunei Bncurescl 18nB &‘7o lan.-Kii. —

„ „ din 1884 fin Mai-Nov —
„ „ „ din 188S fi n iun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 ” n Mai-Nov. LuJX.

Scrisuri tonciare rurale . . . 5 n Ian.-lul. 96-7.
Scris, f'onciare rurale din 18! 0 4 n 84.3/,

„ urbane Bucuresc fi » 13.7,
„ >, » iași. . fi n îi n 77?/2

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „ „ îî

V.:N. UJa--
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50't 150 v
Banca Națion. uit. iv. 8:>.— 5C0 într. V. —.—
Banca agricolă................................ 500 150 v. 2320
Dacia România uit. div. 35 lei 200 într. v. 263.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2 0 îî îî 170.-
Soc. bazalt artif. ulf. div. lei 30 2 0 390. -
Soc. rom. de constr. uit. d:v. 15 1. 250 385 —
Soc. rom. de hâr'ie uit. —.— 100
„Patria'1 Soc. de asig. uit. 4 1-1 100 145 —
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 // îî

„ „ „ „ 2 em u. d.O 1000 —e—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1 1000
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur................................. — —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 55 » -

S c n ■» p t <■ r i :
Banca na . a Rom. Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 7 ,. P tersburg . . 5%
Banca agricolă 9-10% Berlin .... b —
Londra .... 8 - Belgia . . . 3-
Viena.......................... 37, Elveția .... P1/,

615 n 55 55 10
694 w 55

I
57 06

1047 V 55 75 26
1131 n 55 75 30
1970, 1941 n 55 75 26
2230 j? 55 77 07
2254 n 55 75 13
2324/1 » 55 Z» 02
2324/3 n 55 35 02
2427 55 55 7? 26
2433, 2434 5? 51 55 10
2442 55 55 5? 09
2448 55 V 55 01
2476 n 55 09
4476/2 55 w 15
5045 n J5 7? 103
5045/1 55 55 71 02
5045/2 55 55 77 09
5313 55 55 75 24
5350, 6351 55 55 75 40
5367 n 55 55 12
5381/1 35 55 57 05
5389/1 55 n 57 11
6534 55 55 57 03
6571 M 55 02

6929 hrsz. egâsz ingtlra 26 kor.
6944 75 71 71 11 7?

6955 75 57 77 21 77

6967, 6968 n 77 71 31 W

7021, 7022 51 71 71 20 17

7033 75 51 11 06 77

7064 55 75 51 02 57

7350 55 57 57 60 55

8272 r 51
I.
5? 42 51

8282 55 5? 71 15 77

8552 n TJ 77 28 fi
8G61 75 55 51 18 37

9034, 9035 15 57 n 38 37

9207/2 51 75 57 03 55

9200/1 73
(
77 77 03 57

9272/1 51 37 51 03 37

9474 53 51 57 09 57

9482 75 71 15 53 77

10 56 W 55 39 77

10174, 10297 „ 51 51 29 77

10376, 10377 „ n 55 12 75

10583 55 77 71 18 71

10930 51 51 57 18 r»

11124, 11125,, 57 51 04 )1

11133, 11134,, 51 71 14
11466 W 71 n 04 11

Os9ze8en...................................................... 1248 kcr.
ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, 6s bogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1902 evi Junius ho 17-ik napjân delelott 9 rakor 
Gridin megtartandd nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aldl is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott 6s az 1881. evi november l-6a 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban, kijelolt dvadekkepes ârtekpapirban a kikuldott 
kezehez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a bânat- 
pânznek a birbsâgnâl elâieges elhelyezesbrol kiâllitott szabâlyszeiu elis- 
mervenyt atszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi inârczius ho 19 ik napjân.
A. kir jârăsbirosăg mint tlkbnvvi hatosăg. Schupiter

(1 3.) kir. aljbiro.

1

nil1

Noroc deosebit!
sfxz-cLt în loteria trecut© acei posesori d©

L0SURI de CLASA
cari și le-an procurat direct pin colectura nostră. Cu losurile vîndute prin noi s’au făcut pănă
multe câștig&srT gwmcigmle ca- ă 100.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000,

500 etc. Corone. In total am plătit la On. noștri clienți aprope:

0_0 O o MCM ȘEASE MILIONE CORONE, o m o m
Mf*  Deja, în 22 Maiu st. n. a. c. începe prima tragere a loteriei X-a ie clasă.

Coi»ferm planului din:

100,000 de losurl se trag 50,000 câștiguri 
tot al doilea Sos câștigă I

Losuri originale: | to?1
HiF se oa/potd, îxx alegere 1© -w*

JAtâO'jB L- ADLER & FRATELE, 
ooooo societate îxx Z3 EB S O "V_----------------------------------- V

Comandefe din afară le efectuim prompt. Câștigurile le plătim fără nici o detra ere și sub cea mai mare discrețmne

acuma
1000,

0 o o

optixxii 
â K t 50

fW" » Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ă 10 fii. se vinde la librăria Nic. I. Ciurcu și la Lremias Nepoții.


