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Urmările confiscărilor.
Spus’am, că procedeul cu con

fiscarea scrierei numite „Cartea de 
aur“ a alarmat fotă românimea 
dela noi.

Avem un singur membru lu- 
mean de naționalitate română în 
camera magnaților, care, când nu 
se află la moșia sa din Bănat, lo- 
cuesce în Budapesta

Acesta este d-1 Dr. Iosif Gall, 
notar permanent al amintitei camere 
și membru în tote comisiunile ei, în 
cari se oferă și se recere mai multă 
muncă.

A avut păcatul și d-1 Gali să 
figureze pe lista acelora, cărora li-s’a 
trimis câte un esemplar din numita 
scriere. De se va fi abonat la ea 
orî-că i-s’a trimis ca unuia dintre 
aceia, cari urmăresc cu interes pro
ductele literare române, nu importă. 
Destul, că procurorul din Clușiu a 
ordonat a-se cerceta după „Cartea 
de aur“ și la d-1 Gali. După-cum 
spun foile unguresc! din Budapesta 
perchisiția domicliarănu s’ar fi mărgi
nit la urmărirea cărții din cestiune, 
ci s’ar fi estins și asupra altor tipă
rituri și scrieri pretinse daco-române 
și anti-maghiare. De aceste, se epee, 
s’an aflat mai multe în locuința 
d-lui Gali și au fost confiscate dim
preună cu „Cartea de aur“.

Decă s’au petrecut lucrurile toc
mai așa, nu seim. Gazetarii șoviniști 
în frunte cu cei dela „Egyetertes0 
însă fac mare sgomot din inciden
tul acesta. Par’că ar fi descoperit 
un întreg complot în contra statu
lui. Se minuneză forte tare acești 
gazetari și, decă n’ar fi așa de mulțî 
jidani între ei — și-ar face și cruce, 
ved,end, că la un membru al came
rei magnaților s’au găsit cărți pe- 
riculose.

Nu s’au așteptat mai ales la 
așa ceva dela unul, care pănă acum 

a stat în relațiunile cele mai amica- 
bile cu politicianii conducători ai 
statului ungar și care trecea de cel 
mai mare moderat.

Un astfel de bărbat se păstreze 
în locuința, sa scrieri îndreptate în 
contra maghiarismului, cărți „daco
române0? Să mai credă apoi cineva, 
că a fost vre-odată amic sincer și 
credincios al stăpânirei unguresc! și 
că în ascuns nu conspiră, și densul 
cu Daco-Românii și nu este cel mai 
însuflețit aderent al ideilor lor?

Pile grele l’au ajuns și pe d-1 
Gali, când trebue se vadă că și in
teresul ce’l are pentru literatura ro
mână i-se ia acum în nume de rău, 
ba, ce e mai mult, i-se socotesce ca 
o dovadă de ne credință față cu 
cercurile diriguitore, pe care întot
deuna le-a cultivat și față cu car! 
întotdeuna a stat cu capul plecat.

Ca mâne d-1 Iosif Gali își va 
aucji cele mai mar! împutăr! și cele 
mai grave învinuiri, că mai îndrăs- 
nesce de-a se da de Român și de 
om doritor a trăi în pace și în în
țelegere cu factorii decisivi ai poli
ticei de stat maghiare. Căci ce pote 
se însemne alta, când se fac astfel 
de perchisiții domiciliare și se dă 
ocasiune estremilor șovinișt! de a-1 
ataca în modul cel mai vehement.

Am vre se seim ce fel de cărți 
române ar fi putut se aibă în bi
blioteca sa d-1 Gali, ca să nu între 
în prepus, că cetesce cărți îmbibate 
de idei contrare, așa cfsei idei de 
stat maghiar? Pote nisce scrieri ca 
Arghir și Elena, Genoveva, Telcui- 
rea visurilor etc.

Din espectorările veninose ale 
lui „Egyetertăs“ despre cari luăm 
notă mai jos se pote vede chiar 
ceva mai mult decât intențiunea 
de-a arunca pe d 1 Gali într’o căl
dare cu pretinșii daco-român!. Este 
ceva ce revocă în memorie spiritul 
vindictei de pe vremile lui Danton 

și Robespierre, când păcatul se 
căuta în sânge și numai prin vărsa
rea sângelui se credea posibilă în
dreptarea.

Le este prea mult Român Dr. 
Iosif Gall șoviniștilor din tote tabe
rele maghiare. De ce să nu se mul- 
țumescă acest magnat a împodobi 
biblioteca sa. numai cu producte ale 
literaturei maghiare? De ce și-o mai 
profaneză și cu scrieri românesc!?

Și, gândiți-vă, pe lângă tote 
acestea, pe lângă aceea, că se inte- 
reseză mult de căușele bisericei sale 
române, mai avu idea de a destina 
jumătate din considerabila sa avere 
pentru scopuri culturale române! Ce 
Maghiar sucit la cap și pălit la cre- 
eri din era șovinistă de acjl mai 
pote sta de vorbă și mai pote avă 
încredere în membrul camerei mag
naților Iosif Gall?

Asța-i curentul, ăstea-s resulta- 
tele politicei factorilor maghiari, cu 
cai! Gali întotdeuna a căutat se nu 
se strice.

Ce va efee acum Dr. Iosif Gall, 
care cu atâta speranță salutase și 
sorele regimului „legii, dreptului și 
al dreptății0, a regimului, sub care 
se petrec tote acestea?

N’a fost de bun augur, când încă 
pe la începutul guvernării sale, mi- 
nistru-președinte actual Coloman Szell 
a declarat în dietă, față cu șovinistul 
întătărit Komjathy, că el (Szell) n’a 
voit se stea de vorbă cu Dr. Iosif Gall 
când l’a întâlnit la club, numai ca 
să nu se credă, că ar conspira cu 
Românii!!

Primul ministru Sturdza la Viena. 
0 telegramă din Viena cu data de 23 
Iunie n. anunță: Ministrul-președinte ro
mân D. Sturdza a făcut adi o visită con
telui Goluchowski, cu care a convorbit des
pre reînoirea convenției comerciale. D-1 
Sturdza a făcut adi o visită și'la ministe
rial de răsboiu.

Bulgaria regat? Din Viena se a- 
nunță: Cercurile diplomatice de aici con
firmă scirea, că principele Ferdinand al 
Bulgariei vre să devină rege. Principele a 
dat espresiune dorinței acesteia și în Pe
tersburg, și împrejurarea, că Rusia n’a ri
dicat obiecțiuni contra numirii lui Stancev 
de ministru plenipotențiar, e interpretată 
în sensul, că Rusia sprijinesce dorința 
principelui Ferdinand. E probabil, că nici 
celelalte cabinete europene nu se vor 
opune la acăsta, însă pănă acum nici un 
cabinet n’a primit comunicarea oficială, 
ăr decisiunea definitivă atârnă dela con- 
sentimentul Sultanului, suzeranul princi
pelui bulgar.

Noul regim al Burilor. Se asi
gură, că, respundănd unei dorințe esprese 
a regelui, guvernul engles imediat după 
serbările de încoronare va ridica admi- 
nistrațiunea militară din fostele republici 
bure. Se va introduce guvernamentul mixt, 
cu o representanță parlamentară a am
belor rasse.

Amânarea încoronării regelui 
Ednard.

Am adus deja eri scirea sensațională, 
că încoronarea regelui Eduard VII a fost 
amânată pe timp nedeterminat.

Publicarea oficială a scirei a produs 
în Londra și în lumea întrăgă mare sen- 
sație, mai ales că toți representanții ofi
ciali ai puterilor erau însărcinați se asiste 
la actul încoronării. Ospeți din tdtă lumea 
sosiseră la Londra și pregătirile pentru 
serbări au costat milidne.

Deja alaltăeri, când părechia regală 
a sosit în Londra, s’a observat, că Regele 
numai rezimat de bastonul ’ seu a putut 
să părăsescă cupeul. Deși era o căldură 
năbușitore, regele era îmbrăcat ca în timp 
de iernă. Se răspândise, ce-i drept, scirea 
că îndată după încoronare regele se va 
supune unei operații medicale, scirea. însă 
a fost desmințită, fiind-că nu voiau se in
dispună pe ospeții princiari streini, cari 
se aflau în Londra.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ 
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Chinesiatul familiei Băsărabă
din

Țera Hațegului.
Comunicare făcută în ședința Societății istorice 

dela 16 Februarie a. c.
(Continuare.)

Conform acestei „legi antice" a dis
trictelor românesc! (olachales), singur nu
mai chinesul avea dreptul de jurisdicțiune 
pe teritoriul seu ’), cu obligațiunea, față 
de puterea suverană și executivă, ca să 
presteze servicii militare cu omenii săi și 
în particular să repareze și apere castrele 
de pe teritoriul districtului.* 2)

’) Pesty, A. Sz6'r. Bânsâg 11. 1390.
2) Kurz, Magnzin f. Geschichte Siebenbiir- 

gens. II. 310—311. 1482.
3I Pesty, A. Szoreny Bânsâg, HI. 67. 1454.
4) Fejer, Codex, X. 8, 493, 1409.

5) Pesty, A. Szorenyi Bânsâg, III, 323, 1563. 
— Densușianu, Monumente pentru istoria Țârei 
Făgărașului, 11'1, 1527.

, 6j Densușianu, Monumente pentru istoria 
Țerei Făgărașului p. 33. 40 Cf. ibid. p. 8, 1511 și 
20, 1630. — Sedria, cuvent compus din Sedes și 
judiciarii!.

7) Densușianu, Documente, Vol. I. p. 2,72— 
73, 1363.

8J Pesty; A. Szor, Bânsâg, III, 95, 1485,

Mai târdiu însă se introduse usul, ca 
chinesii să plătăscă la visteria regelui o 
anumită taxă și se predea pe fie-care an 
anumite daruri, „Oensum et munera an- 
nuallia ut moris keneziatus est“3), tote 
aceste pentru recunoscerea suveranității 
regale, „in signum dominii.u 4)

Fie-care district românesc, său „dis- 
trictus olachalis“, avea un tribunal al său 
particular numit „Sedes juridiciaria dis
trictus (N.)u 5), în Făgăraș „Sedria Boe- 
ronalis", seu „Sedria Boeronum“ c). Acest 
tribunal era compus din 12, 8 ori 6 ju
rați, numiți „Jurați* , „Seniores Olachales^, 
„Jurați Boerones.u 7)

Chinesii și nobilii români (Nobiles ut 
dicitur Valachorum) nu puteau fi judecați, 
decât de acest tribunal al districtului, în 
care își aveau domiciliul, tribunal compus 
din omenii săi: din „Jurați" s6u „Seniores 
olachesu.

Fie-care districtus olachalis mai avea 
pentru afacerile comune administrative, 
cnm și pentru afacerile judiciare mai im
portante, o adunare generală numită „con- 
gregatio generalis districtus, (N.)“8) seu 

„universitas nobilium et Keneziorum et al- 
terius status.u 9)

La aceste adunări generale luau parte 
cei 12 Jurați său Seniores olachales, no
bilii români (Nobiles, seu nobiles ut di
citur Valachorum), chinesii și dmenî din 
popor (communis Olachus.)

Acestă universitate a bătrânilor seu 
juraților, a nobililor români, a chinesilor 
și delegaților țărani, era singura compe
tentă să judece actele de înaltă trădare, 
de cari voivodul, ori regele, inculpa pe 
vre-un nobil său chines, ea singură pute 
să se pronunțe, dăcă i-se pot lua vre-unui 
chines moșiile și drepturile chinesesci.10) 
Peste tot, nici voevodul, nici regele, nu 
pută să aducă vre-o sentință, ori deci- 
siune, în ce privesce drepturile, obliga
țiunile și posesiunile chinesului.

Aceste adunări generale ale distric
telor românesc! au avut în vieța de stat 
a Ungariei o deosebită importanță. Ele 
erau adese-orî presidate de voivodul Tran-

9) Pesty, A. Szorenyi Bânsâg, III, 33, 1439. 
— Pesty, Olâh keriiletek, 75, 1457. — Pești Olâh 
keriiletek 59, 1428.

10) Densușianu, Documente privitore la is
toria Românilor, I. 2, 592—593. 1495. — Pesty, A. 
Szor. Bânsâg III. 41. 1439. 

silvaniei, de banii Severinului și chiar de 
cătră însuși regele.

Avem în acăstă privință un docu
ment prețios din a. 1428, în care însuși 
Sigismund, regele Romanilor (Germanilor) 
și al Ungariei, ne spune, că a presidat 
adunarea generală a districtului Mihadiă, 
compusă din nobili, din chines! și din 
omeni de altă condițiune *')

Pe teritoriul districtelor numite ola
chales, regele nu putea face donațiuni 
de moșii, ori de chineziate, decât numai 
sub aceleași condițiuni particulare, sub 
cari se stăpâneau moșiele și chinesiatele 
în districtele românesc! ’2), adecă după 
„lex antiqua" seu „consvetudo terrae“.

Ce e mai mult, prerogativele coronei 
față cu districtele românescl erau atât de 
restrînse, încât regele nu putea dărui 
moșii pe teritoriul acestor districte, decât 
numai: la omenii din același district13), și 
pe cari i-va fi judecat demni universitatea 
chinesilor.14)

ll) Pesty, Olâh keriiletek, 59, 1428.
12 Pesty, Olâh keriiletek, 69—70, 1444. Vizs- 

gâlodâs az Erdely Kenezsegekrol. Nagy-Enyeden, 
1846, p. 29.

131 Pesty, A. Szoreny Bânsâg. III, 300, 1561.
H) Pesty, Az Olâh keriiletek, p. 73—74,1457.
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A doua di înse regele se făcu așa 
'de rău, încât medicii declarară, că nu pot 
•espune pe Eduard VII la oboselile înco
ronării, și astfel după lungi consfătuiri s’a 
hotărît să se amâne serbările de încoro
nare.

Un buletin oficial dat asupra bălei 
regelui spune: „Regele, care sufere de 
perityphlitis, s’a simțit Sâmbătă atât de 
bine încât se spera, că încoronarea va 
pute să se facă. ErI sera însă regelui i-s’a 
făcut așa de rău, încât a trebuit si fie 
•operat1.

Populația Londrei e forte conster
nată. Tote pregătirile s’au întrerupt. Os- 
peții princiari au rămas de-ocamdată în 
Londra.

Aniversarea luptei dela Custozza.
Brașov, 24 Iunie 1902.

Regimentul de infanterie ces. și reg. 
Nr. 50 din localitate, care prin bravura și 
vitejia sa s’a distins atât de mult în răsboiul, 
ce l’a purtat monarchia ndstră cu Italia, 
și anume în lupta dela Custozza din 24 
Iunie n. a. 1866, și-a serbat astădi cu 
simplitate militară, der cu atât mai solem
nei și impunător aniversarea a 36-a a dilei 
sale de ondre.

Casarma din strada Negră, în care, 
e dislocat regimentul, încă a avut astădi 
un aspect sărbătoresc.

Intrarea, coridorele și curtea casar- 
mei erau tdte decorate cu verdeță, cu ra
muri și cu ghirlande de brad și de stejar, 
cu steguri și stegulețe, printre cari erau 
aședate cu gust mai multe portrete de 
a-le Maj. Sale și de-ale membrilor Casei 
domnitdre, ceea-ce oferia o privelisce 
forte frumăsă și plăcută. Păcat numai, 
că ceriul noras și amenințător în orele de 
diminăță, n’a prea favorisat sărbătorea re
gimentului.

Partea primă a serbării a decurs în 
curtea casarmei și a fost fixată pe orele 8 
dimineța. Deja cu 1/4 de oră înainte de 
acest termin fixat, erau soldații și oficerii 
regimentului toți cu frundă verde de ste
jar la chipiu — întruniți, așteptând sosi
rea comandantului, a d-lui colonel Fran- 
cisc Rieger.

Cu câte-va minute înainte de 8, în
tre sunetele musicei militare s’a adus stea
gul falnic (martorul bătăliei dela Cus
tozza) al regimentului, căruia se dădu 
obicinuitul onor militar. — Precis ia 8 ore 
a sosit comandantul regimentului, care 
după-ce primi raporturile prescrise și 
după-ce salută pe cei adunați, ținu osta
șilor o scurtă, der cu atât mai medudsă 
vorbire despre însemnătatea, ce o are 
diua de 24 Iunie st. n. pentru regiment, 
care și-a câștigat lauri neperitorl în lupta 

dela Custozza, și a terminat cu un însu
flețit ura! la adresa M. Sale Vorbirea a- 
cesta ținută în limba germană, a fost in
terpretată destul de bine de d-I căpitan 
Alischinger pe românesce.

După vorbire a urmat defilarea tru
pelor și visitarea după compănii a scum
pelor reliquii*)  și regimentului din bătălia 
amintită.

*) (Sabia colonelului Schwayer, comandan
tul de odinioră. al reg. cădut în luptă, fotografiile 
comandanților de brig.dă și de corp, br. Pirlt și 
br. Rodich, sub a căror comandă superidră stătea 
reg., precum și fotografiile oficerilor căduțl pe 
câmpul de ondre).

15) Densușianu, Documente privitâre la is
toria Românilor, Vol. I, 2. 541. 1427.

1C; Pesty, A. Szfireny Bânsâg. III. 61. 1451 
— Ibid. III. 63, 1452.

Astădi soldații s’au bucurat de por
țiuni duble și mai bune de menagiu și 
sunt dispensați pentru t<5tă diua dela ser
viciile obicinuite.

Corpul oficerilor serbeză încă și se
parat prin un banchet festiv, la care sunt 
invitați și comandanții celor-lalte trupe 
din loc, precum și alte persone militare.

Țiu să amintesc încă, că preotul 
militar d-1 Nicolae Fizeșianu -a ținut os
tașilor, respective credincioșilor săi dela 
reg. 50, în bis. Sf. Adormiri din Cetgte 
deja în Dumineca trecută o predică fes
tivă bine succesă, prin care a scos în re
lief meritele, ce și le-a câștigat regimen
tul 50 compus în parte preponderantă din 
Români în bătălia dela Custozza, îndem
nând la fine a cultiva virtuțile străbune: 
credința cătră tron și iubirea de patrie.

„Drapel românesc la o serbare 
militară”.

Sub titlul de mai sus „Br. Lapok“, 
care funcționeză și ca organ polițienesc 
în localitate, face mare tărăboifl. că s’ar 
fi violat dreptul public fiind-că cu oca 
siunea aniversării victoriei dela Custozza, 
ce a serbat’o erl regimentul de infanterie- 
ces. și reg. Nr. 50 cu garnisdna în Brașov, 
printre drapelele cari au completat împo
dobirea cu ramuri verdi a clădirei din in
teriorul curții casarmei, s’a aflat și un steg 
în colorile roșu-galben-albastru. Tot așa — 
dice numita foie — a fost și la emulația 
de tir pe locul de tir militar: erau atâr
nate două drapele naționale unguresc! „la 
un loc unde nu băteau la ochl“, er „pe 
nisce strașnice catargurî, alături de patru 
drapele mari austriace, fâlfaiau patru dra
pele mari românesc!".

După acăstă descriere „Br. Lapok" 
întrebă, că „ce caută drapelul României, 
va să dică al unui stat străin, la serbarea 
unui regiment ces. și reg. austro-ungar? 
De ce nu s’a observat „paritatea" legală 
în colorile austriace și ungare. La aceste 
două întrebări, der mai ales la cea dintâifl, 
ni-ar plăce să primim răspuns"...

Păcat, că s’a încheiat sesiunea die
tei, căci Weiss-Veszi, ori Pichler, de sigur, 
ar fi stors dela d-1 Szell răspunsul, ce-1 
doresce foia maghiară din localitate.

Der nu credem, că ininistrul-preșe- 
dinte ar fi ajuns în acel cais pănă la con- 
clusiiunea, că prin întrebuințarea amintite
lor steguri s’ar fi violat dreptul public un
gar.. încât pentru pretinsa paritate basată 
în lege, ea n’are nici un înțeles când e 
vorba de armata comună, al căreia drapel 
portă esclusiv colorile casei domnitdre. 
Decă la acestă serbare s’au întrebuințat 
și colorile ndstre naționale1, de sigur că 
nu s’a făcut cu intențiune- die a viola ceva, 
seu a provoca pe cineva, ci numai con
form unui vechiu obiceiit, dicem vechiu, 
căci au trecut deja trei-diecl și șese de 
ani dela memorabila luptă dela Custozza, 
în care soldații de naționalitate română și 
în deosebi regimentul nr. 50 s’a distins 
printr’o rară vitejie, al căreia interpret în
suflețit s’a fost făcut însuși victoriosul be- 
liduce, fericitul archiduce Albrecht.

Ar trebui să și-o însemne odată po
lițaii noștri dela pressă și dela căpitănat, 
că pănă mai erl alaltăerl înșiși guvernanții 
unguri au considerat de fapt colorile roșu- 
galben-albastru de colori întrebuințate prin 
us vechiă, de espresiune a caracterului et
nic al poporului român. Chiar miniștrii 
Tisza și Trefort au călătorit de atâtea-ori 
prin Ardeal însoțiți de banderii, în cari se 
aflau și călăreți cu steguri și cu cocarde 
roșu-galben-albastre.

E dovedit, că aceste colori au fost 
folosite de Românii din Transilvania, 
Bănat și țera ungurescă cu mult înainte 
de ce s’au unit principatele române. Să scie 
că pănă la {unire, principatele Muntenia 
și Moldova n’aveau tricolor, ci numai bi
color și numai după unire s’a combinat 
din aceste bicolorul-! tricolorul de astădi. 
Mai e de notat, și cei dela „Br. Lapok“ 
ar pute să se informeze din orl-ce En
ciclopedie, că colorile drapelului Româ
niei se aplică cu totul altfel: adecă în 
direcție paralelă cu prăjina, stând vertical 
nu orizontal, și anume albastru întâiu 
lângă prăjină, apoi galbenul și în fine ro
șul. La noi însă din vechime colorile s’au 
aplicat orisontal și în altă ordine, și nici 
odată vr’un Român dela noi nu le-a pri
vit ca colori ale României, ci ca colori 
ale naționalității sale. Aceste colori se gă
sesc și în marca Transilvaniei.

E ridicol, der, a-se vorbi în cașul de 
față, că s’ar fi folosit la pavoasarea casarmei 
din strada negră colorile României.

Incursiunile Bulgarilor.
Din incidentul nouălor incursiuni bul

găresc! la granița Dobrogei, „Cronica1 
din Bucuresci scrie următorele:

Când evr incidentul dela granița Do
brogei, în care a fost victimă silviculto
rul Pop, am spus, că greșesc diarele, cari 
cer intervenție diplomatică, energie diplo
matică.

Și mergend mai departe esplicam 
ast-fel atitudinea Bulgarilor. Incidentul cu 
silvicultorul Pop nu este un incident iso- 
lat, el ține de caracterul Bulgarilor și de 
ideia, ce și-o fac ei, că trebue să fie stă
pânii Peninsulei balcanice; ei atacă gra
nița Macedoniei pentru-că cred, că Mace
donia trebue să fie a lor, și tot așa atacă 
granița Dobrogei, pentru-că au credința, 
că și Dobrogea este bulgărăscă. La ase
menea atitudini nu se răspunde cu note 
diplomatice, doimile seu energice, ci cu 
măsuri rigurose și cu represiuni ime
diate.

N’ati trecut două săptămâni și a-ți 
vădut, că un nou incident, mult mai grav, 
s’a petrecut la graniță. Bande întregi de 
Bulgari macedoneni au atacat granița, 
voind se pătrundă în Dobrogea. Sentine
lele nostre surprindăndu-i, după-ce i-au 
somat de repețite-ori să se predea și ei 
au refusat, au tras; doi dintre Bulgari au 
cădut. Forte bine au făcut sentinelele 
ndstre.

Și cu atât mai bine, că acum se- va 
pute face o anchetă seriosă asupra agita
țiilor bulgăresc! în Dobrogea.

Să nu ne facem ilusiuni și nici să 
nu închidem ochii. Declarația primă a ce
lor prinși, că sunt simpli lucrători și au 
voit se se furișeze spre Constanța, ca să 
lucreze în port, nu trebue luată ca bună. 
Macedonenii aceștia nu sunt nisce simpli 
lucrători și nu lucreză din propriul lor 
imbold.

Se petrec în Dobrogea lucruri, cari 
trebue să ne dea de gândit și mai ales 
să-l facă pe guvernul nostru să ia severe 
măsuri.

Granița Dobrogei, după-cum am mai 
spus și acum câte-va dile, nu este destul 
de bine păzită, nu avem pichete suficiente 
și pichetele nu au destui soldați; nu avem 
șosea pe totă granița și nu se fac și nu 
se pot face inspecții regulat. Stăm la gra
niță mai rău ca Bulgarii și putem să ne 
dăm sema de inferioritatea năstră, când 
la inferioritatea măsurilor de pază vom 
adăoga deosebirea de caracter și de ten
dință dintre Români și Bulgari.

De-o parte bunătate și legalitate; de 
alta răutate și violență.

Incidentul dela Caciamac, este după 
părerea mea firul unui întreg complot, un 
inel din lanțul incursiunilor agenților co
mitetului macedonean-revoluționar.

Și în acestă direcțiune trebue să 
se facă cercetările. Dobrogea, de sigur, 
este împănată de agenți ai comitetului 
bulgăresc.

Pentru afacerile de interes comun, 
mai multe districte românesc! de peste 
Carpați formau în aceste timpuri o uni
tate politică administrativă. Astfel era 
Bănatul compus pe la a. 1457 din 8 dis- 
trictus olachales, și astfel erau districtele, 
ce depindeau de castrul de la Dewa.15)

Acestă uniune de districte românesc! 
avea o adunare generală comună numită1 
„congregacio generalis districtuum volahi- 
calium1116) și ele decideau tot-odată și 
procesele apelate dela univesitățile parti
culare ale districtelor.

II. Sentința celor 12 Jurați români din Provincia 
Hațeg, 1398.

Vechimea istorică, a familiei princiare „Băsărăbău.

Revenim acum la sentența celor 12 
Jurați români din Țera Hațegului.

Textul acestui important document 
și pe care-1 reproducem tot-odată aici și 
în facsimile, este următorul:

Nos Stiborius deDobusky Cas- 
tellanus ac duo decim Jurați pro
vincie Haczak notum facimus Vniuersis 
presentem paginam inspecturis. Quod cor am 

magnifica viro domino Stiborio Way da 
Transilv anie constituti famosi viri 
Dragota et Jonfratres et Knesy 
de Ryulalb a, proponentes ac querulose 
agitantes contra hones to s viros Ja- 
nusthinum, Baser abe et Guste 
Knesios de Rzty schor dicentes 
quintam partem unius maree ar
gent i ab antiquis annis per ipsos 
Janusthinum, Baserabe et Custe 
ac per parentes ipsorum pro ipsis Dra
gota et Jon ad earner am domini regis 
vel domini Way de traditam, ad dandum 
iam recusarent, licet de iure dare debeant 
et ad dandum teiierentur, ubi tune preno- 
tati Knesy Janusthinu.s, Baserabe 
et Custe responderunt et dixerunt, quod 
per ipsos seu parentes ipsorum nunquam 
pro eis data et persoluta fuisset, quam 
causam tamquam fi dedignis et ipso
rum Senioribus, nobis suprascriptis 
Stiborio neenon doudecim Juratis 
ad judicandum in Haczak, dictus domi- 
nus Wayda commisit, pro qua decrenimus 
secundum juris exigentiam jei senten- 
tiam diffinitiv am, quod memorațiKnesy 
Dragota et J on pro parte ipsorum dare 
debent sine omni dilatione et contradiction? 
quintam partem vnius maree argenti et de 
eadem sentencie (sic), et sepedicti Knesy 

Janusthinus, Baser ab e et Custe 
pro parte ipsorum residuas quatuor partes 
et non plus, ut tota marca prescripta adim- 
pleatur, debent persoluere de eiusdem sen
tencie (sic). In cuius rei testimonium pre
sens scriptum sigillorum nostrorum signa- 
culo est signatum. Datum Haczak feria 
secunda ante festum beati Laurency mar- 
tiris Anno Domini millesimo CCC-mo no- 
nagesimo octavo.t7)

(L. S.j

Traducere.
„Noi Stiboriu de Dobusky Castelanul 

și cei 12 Jurați ai Provinciei Hațeg, facem 
cunoscut tuturor acelora, cari vor vede 
acestă carte, că înfățișându-se înaintea 
Măriei Sale a d-lui Stiboriu, Voivod al 
Transilvaniei, Chinesii din Rîul-alb, făiț 
moșii bărbați Dragota și Ion. arătând și 
plângendu-se în contra onorabililor bărbațt 
Ianusthin și a fraților săi Băsserabă și 
Custea, Chinesii din Rîușor, susținând, că 
Ianusthin, Băssărabă și Custea și părinții

17J Originalul pe pergamen. Mărimea 23XH 
cm. Acest document a fost publicat mai întâiti de 
Fejer, însă cu mai multe erori, în Codex diplomaticus 
Hurigariae, Tom. X. Voi. 8. 447, de unde a fost 
reprodus și în colecțiunea nostra: Documente privitore 
la istoria Românilor, Vol. I. Partea 2 (Bucuresci, 
1890) p. 397. 

acestora au plătit din vechime pentru 
denșii a cincea parte din o marcă de ar
gint la visteria d-lui rege, seu a domnului 
voevod, însă acum ei refusă să o mai 
plătescă, deși după drept trebue se o dee 
și sunt obligați a o da. Atunci amintiții 
Chines! Ianusthin, Băsserabă și Custe răs
punseră și diseră, că din partea denșilor 
și a părinților săi nu s’a dat și nu s’a 
plătit nici-odată pentru ei. Acestă causă 
apoi domnul Voivod ne-a încredințat’o, 
ca să o judecăm în Hațeg, noi mai sus 
amintiți Stiboriu și cei 12 Jurați, ca bă
trâni ai lor demni de credință, și în care 
causă noi am decretat după cerințele 
dreptului următorea sentință definitivă, că 
amintiții Chinesi Dragota și Ion au să cee, 
în ce privesce partea lor, fără întârdiere 
și fără contradicere, a cincea parte din o 
marcă de argint, er amintiții Chinesi la- 
nusthin, Băsserabă și Custe au să plătescă 
pentru partea lor celelalte patru părți, 
însă nu mai mult, astfel ,ca să se împli- 
riescă o marcă întregă. Er pentru adeve
rire, acestă carte a fost învestită cu 
semnul sigilelor ndstre. Dată în Hațeg, în 
cjiua a doua a săptămânei dinainte de 
sărbătorea fericitului martir Laurenciu. In 
anul Domnului 1398“.

(L. S.)
(Va urma).
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Visita prințului Ferdinand la Peters
burg i-a zăpăcit complect pe Bulgari. 
Acuma ei îl văd deja pe Țarul Rusiei 
întorcând visita prințului Ferdinand la 
Sofia, și chiar armatele rusesc! trecând 
Marea și Dunărea, pentru-ca se înalțe Bul
garia la rangul de regat și s’o facă 
stăpânitfire a întregei Peninsule bal
canice.

Au luat vânt vecinii noștri și cred, 
că trebue să se pregătescă imediat, căci 
acțiunea cea mare va începe în câte-va 
■dile. Când va strănuta Țarul la Peters- 
■burg, trebue să și isbucnescă focul dela 
-Constanța pănă la Salonic.

Cu asemenea popor nu se mai pote 
sta de vorbă diplomaticesce. Rațiunea nu 
mai are nici un amestec în actele lui, to
tul se reduce la exaltarea unei grando
manii patriotice fără pereche în istoria 
lumei. Cu un asemenea popor nu se umblă 
■cu diplomații, ci i-se tae scurt labele. 
Măsuri energice, represiuni imediate. Aveți 
să vedeți, că îndată-ce se vor lua seriose 
măsuri în Dobrogea, Bulgarii au să se do- 
molescă.

Decă nu sciu de rațiune, sălbatecii 
aceia din comitetul macedonean sciu de 
frică. In definitiv, noi nu putem să stăm 
cu un răsboiu perpetuu în Dobrogea. Po
pulația bulgărescă din acestă provincie 
trebue să înțelegă, că este datore să se 
lapede de orî-ce solidaritate cu bandele 
'lui Sarafoff.

Alt-fel are să ne silescă, să luăm 
■măsuri, pe cari noi le am înlăturat pănă 
acuma.

Incidentul dela Caciamac nu trebue 
făcut mușama; din potrivă, el trebue să 
servescă pentru a-se face o anchetă se- 
riosă în totă Dobrogea.

Comitetele revoluționare lucreză, să 
nu ne facem ilusium, deci să luăm mă
suri fără întârziere.

jjPerchisiție domiciliară la 
îosif Gall“.

„Egyetertes“ dela 24 Iunie n. publică 
sub titlul acesta următorele:

„In decursul dilei, la ordinul procu- 
rraturei reg. din Budapesta, poliția a făcut 
perchisiție domiciliară la locuința lui Iosif 
Gall, membru în camera magnaților, și cu 
ocasia acesta a confiscat „Cartea de auru 

■și mai multe tipărituri și hârtii daco-ro- 
mâne, pline de agitațiuni în contra Ma
ghiarilor. Cașul a produs sensație enormă 
în cercuri largi, cu atât mai vârtos, că 
Gall a figurat în vieța publică ca Român 
'filo-maghiar. Și etă acum iese la ivelă, că 
în totă vieța sa el s’a prefăcut numai și 
■e în tovărășie cu dacoromânii, cari tind 
la nimicirea ideii de stat maghiar. In sfîr- 
•șit însă a cădut de pe el vălul, și mem
brul camerei magnaților Iosif Gall, care 
pururea a vînat după grația guvernelor, 
ipe care a și câștigat’o — stă înaintea 
mfistră în totă golătatea sa. Politica idiotă 
,a guvernelor trecute, când Gall a fost 
‘împins înainte cu pași repedi pe scara 
rangurilor, pănă când în urmă s’a oprit ]a 
postul de președinte de Senat al Curiei, 
pentru-ca se fie câștigat pe partea lor — 
■etă că s’a răsbunat în chipul acesta, și 
drept cumințire s’a dovedit legea eternă 
.că din lup nici-odată nu va deveni miel".

Foia kossuthistă spune apoi, că dela 
1886 d-1 I. Gall a fost numit membru pe 
vieță al camerei magnaților și e forte bine 
■cunoscut între Românii din Ungaria. 
Tot-deuna a sciut să se acomodeze îm
prejurărilor, der mai ales pe terenul 
bisericesc a desfășurat o mare activitate, 
e membru al congresului bisericesc gr. or. 
și al Sinodului aradan. Mai dăunădi și-a 
testat cea mai mare parte a averii sale 
pentru scopuri culturale românescl. A culti
vat raporturi intime de amiciție cu conducă
torii politici maghiari. Sub Tisza șl-a asigurat 
grația guvernului și s’a bucurat de favo
rurile ei. Ocolea cu cea mai mare preve
dere chiar și aparența daco-românismului 
•și rolul său a culminat în propovăduirea 
pacinicei înțelegeri cu Maghiarii. „In se- 
.cret însă a conspirat cu daco-românii și 

a fost cel mai însuflețit aderent al ideilor 
acestora".

După-ce îi face astfel biografia, 
„Egyetertes^ repetă ce au mai scris ra
portorii săi de tepa lui Alexics cu privire 
la sprijinul, ce l’a dat Gali candidaturei 
archimandritului Hamsea Ia episcopie și 
sfîrșesce cu următfirea denunțare:

„Tot acest Hamsea este acela, la 
care — în urma ordinului dat de procu
ratura din Arad — poliția a făcut perchi- 
siție domiciliară și a confiscat la locuința 
lui „Cartea de aur". Acestă „Carte de 
aur" e o colecție a tuturor demersurilor și 
documentelor partidului național român de 
la 1848 încfice și fie-care rând al ei de- 
faimă ideia de stat național maghiar, pe 
Maghiari. Ea a fost distribuită de Pacați- 
anu Victor ți), redactorul organului oficial 
al metropolitului Mețianu „Telegraful 
Român", însă procuratura a ordonat, din 
cause bine înțelese, confiscarea ei pretu
tindeni unde s’ar afla"...SOIRILE DILEI.

— 1'2 (25) Iunie.

Prigonirea Slovacilor; Prigonirile 
și condamnările sunt la ordinea dilei. Di- 
lele trecute au fost aspru condamnați doi 
bieți Slovaci: preotul Ferdinand Kraft și 
învățătorul I. Kardos din Nagyrocze (co
mit. Gdmor). Ei au fost învinuiri, că în 
școla de stat de acolo au folosit orele de 
Religiune pentru a răspândi printre elevi 
„ideile panslaviste". Comisiunea adminis
trativă a comitatului a pornit cercetare 
contra lor și pe basa datelor culese pro
topopiatul aug. din Gombr i-a lipsit de 
post.

„Violarea" drapelului maghiar. 
Judecătoriile nu mai au răgaz, sunt silite 
a se ocupa mereu cu năzdrăvăniile mino
rilor, calificate de insultare și violare a 
stegului maghiar. Subjudele Monorai din 
Brașov a fixat un nou termin pe diua de 
27 Iunie pentru procesul deschis contra 
minorului Kruzler Hans, elev în cl. II 
gimnasială. In acestă causă se mai ținuse 
o ședință la 11 Iunie, când la propunerea 
apărătorului d-1 advocat Simion Damian 
procesul s’a amânat pe timp nedetermi
nat cu scop de a se procura actele stării 
civile ale băiatului. Acele acte, prin cari 
i-se constată etatea în mod autentic (12 
ani*?),  fiind acum procurate, la procesul, 
ce se va judeca la 27 1. c. se va pute 
aduce și sentința.

Elemente românesc! în limba să- 
sescă. Profesorul Iohann Brenndorfer a 
scos de sub tipar o broșură de 98 pagini 
sub titlul „Rumănische Elemente in der 
siebenburgisch — săchsischen Volkssprachea 
Lucrarea acăsta a servit d-lui profesor 
ca tesă de doctorat. „S. D. T.“ din care 
luăm acestă scire, nu spune de unde se 
pote procura acestă lucrare, care este de 
interes și pentru Români.

Isprăvile comitetului macedonean. 
Diarul „Neon Asty“ din Atena publică un 
comunicat oficios, care declară de forte 
esagerate soirile sensaționale răspândite 
asupra uneltirilor și a acțiunei comitetu
lui macedonean din Sofia pe teritorul 
Greciei. Adevărul este, că persanele deja 
arestate au întrodus în diferite rânduri 
arme și munițiuni în Macedonia. In The- 
salia s’au făcut câte-va arestări nouă.

Oprirea corsetului. Ministrul român 
de culte și instrucțiune publică a dat or
din, ca elevele școleler secundare și pro
fesionale să nu mai porte corsetul în 
șcfilă.

Censura turcescă. Din Constantino- 
pole se anunță că Porta a luat măsuri 
nouă pentru supraveghierea celor ce se 
publică în diarele, ce apar acolo. La fie
care secție a censurei s’a atașat câte un 
censor turc, care se cunoscă și limba pu- 
blicațiunilor, repartisate acelei secțiuni. In 
afară de acăsta s’a interdis diarelor arme
nesc! să întrebuințeze cuvântul de „națio
nal" vorbind de cestiunile ce privesc 

acestă parte a populațiunei din imperiul 
otoman.

Sinucidere. Iakabffi Miklos, casierul 
general al comitatului Caraș-Severin s’a 
împușcat ieri, în 24 Iunie. Causa sinuci- 
derei: melancholie (1).

Concursul hippie din Turin. Dilele 
acestea s’a ținut în Turin concursul hip
pie militar iuternațional. Acest concurs a 
fost o manifestație pacinică de frățietate 
între diferitele armate. Cu acăstă ocasiune 
căpitanul Frederic Caprilli (cavaleria din 
Genova) a sărit cu calul peste o pedecă 
înaltă de 2 metri 8 cm., er locotenentul 
italian Pamparato a sărit în lungime o 
disțanță de șăse metri și șese-deci de cm. 
S’au distribuit premii însemnate celor ce 
s’au distins, premii date de monarchii di
feritelor țări. Intre cei premiați se află și 
oficerî din armata austro-ungară.

Gioznic incendiu. Din Moscova se 
telegrafeză, că un puternic incendiu a 
distrus mai multe cartiere din orașul Ka
zan. Sunt numărose victime.

Circulația trenului pe Valea So
meșului s’a redeschis în parte pe linia 
Deșiă-Bistrița. Intre Deșiu-Jibou și Șili- 
meghiu-Baia-mare reparațiile încă nu s’au 
putut face, ca să se potă redeschide cir
culația.

Tragere Ia țintă. Poliția aduce la 
cunoscință, că mâne Joi, in 26 Iunie, re- 
serviștii regimentului nr. 2 vor eși în Po
iană la tragere la țintă, de aceea între 
firele 5 dim. și 4 p. m. este sever inter
dis a călca pe teritoriul Poianei.

Din Anglia.
(Cartea lui I. Baunister „England under the Jews")

I.
Ara reprodus în colonele diarului 

nostru unele pasage caracteristice din car
tea publicată de curînd în Anglia asupra 
dominației jidovesc! în acea țeră. Fiind însă 
cestiunea acesta de o actualitate palpitan
tă în tfite țările, credem că facem un bun 
serviciu în interesul luminării publicului nos
tru, continuând cu reproducerea espuneri- 
lor autorului englez.

„Ca ori-ce lege adusă contra jupoiării 
omenilor și contra cămătăriei, dice Ban
nister, așa și mișcarea inițiată cu scop de 
a limita imigrarea individilor streini, ne- 
poftițî, este timbrată, firesce de către stă- 
pânitorii noștri jidovi drept mani testați tine 
antisemită și combătută cu tfite mijlficele 
posibile. Salariații jidovismului în parlament 
sunt trimiși să facă imposibilă prin obstruc- 
țiune orî-ce desbatere asupra vr’unei mo
țiuni, er membrii jidovi ai parlamentului 
îi sprijinesc din tfite puterile.

Organele de pressă jidovescl adecă 
diarele, cari aparțin Jidovilor, seu a căror 
esisiență depinde dela cetitorii și dela 
anonțurile jidovesc!, publică apeluri des
perate cătră lordul Rosebery, ginerele lordu
lui Rotschild, să iasă din reservă și să se în- 
tfircă la politica activă. In colfinele lor se 
publică scrisori, cari combat mișcarea, scri
sori semnate cu cuvintele: „Un Anglosa- 
xon", „Un adevărat Britan", „Un patriot 
engles" etc., er articolele de reportaj asupra 
discursurilor ținute în favorul mișcărei și 
cari atrag atențiunea parlamentului asupra 
răului esistent, sunt suprimate și persfinele, 
cari țin asemenea discursuri sunt ridicoli- 
sate și batjocurite. Jidovii, cari dau inser- 
țiuni sunt îndemnați a nu-și mai publica 
anonțurile în acele puține diare, cari spri
jinesc mișcarea și toți comercianții și me
seriașii, cari se identifică cu numita miș
care sunt boicotați.

Atitudinea acesta a invasorilor noștri 
evrei contra unei mișcări, ce privesce bi
nele elementului indigen, arată, cât de 
puțină încredere putem ave în asigurările 
de loialitate și patriotism, ce obicinuesc 
ei a scote la ivelă, când vorbesc seu scriu 
despre consumpțiunea britică. Evreul, in
diferent decă este evreu bun, ori evreu rău, 
își reserveză adevăratul patriotism esclusiv 
pentru profitul rassei sale.

Atitudinea Jidovilor față cu compa- 
trioții lor adoptivi este ffirte lămurit defi
nită de Dr. Iosif Dulberg (Manchester). El 
scrie acum în „Jewish Chronicle" între 
altele: „Jidovismul nu este numai o reli
giune, ca catolicismul său protestantismul, 
el este o fraternitate, seu decă vreți, o 
rassă și va rămână, cât timp vor esista 
doi Evrei pe pământ. Pote să dică cineva 
ce va voi despre aceea ce simte un Jidov 

engles, seu un Jidov german față cu vecinii 
săi englezi seu germani, el totuși va ave 
o iubire mai mare și o simpatie mai mare 
pentru un alt Jidov, chiar și decă acest 
Jidov ar veni din celălalt capăt al lumii. 
Se pote dice fire așa ceva despre doi ca
tolici seu doi protestanți?"

In Britania Jidovii au fost tratați cu 
o considerațiune, de care n’au avut parte 
nici într’o altă țeră și totuși se pfirtă ca 
nisce trădători la ori-ce ocasiune, unde ar 
trebui să arate, că sunt vrednici de acestă 
tratare și că pun mai pe sus interesul po
porului engles, decât interesul rasei lor 
miserabile. Ei se tânguesc vecinie de reu- 
tatea și nedreptatea antisemitismului și 
totuși prin purtarea lor demonstreză în 
modul cel mei elocuent, cât de justificat 
este acest antisemitism.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 24 Iunie. „Magyar- 
orszâg" publică o scire telefonică, 
ce i-a trimis’o Dr. I. Suciu din Arad, 
în care acesta spune, că Sinodul 
episcopesc gr. or. ținut acțî la Sibiiu, 
a declarat pe V. Mangra de calificat 
pentru demnitatea de episcop și că 
nu s’a ridicat din punct de vedere 
canonic nici o învinuire contra lui. 
Sinodul episcopesc a adus acâstă 
liotărîre la cunoscință guvernului.

Budapesta, 24 Junie. Dr. Iosif Gall 
publică în „Magyarorszâg" de astădi o 
declarațiă în care spune, că în locuința 
sa din Budapesta nu s’a făcut nici o per- 
chisiție și că nu e adevărat, că acolo s’ar 
fi aflat și alte cărți și broșuri „dacoromâne" 
și antimaghiare.

S’a căutat numai la moșia sa Lucareț 
din comitatul Timiș după volumul „Cartea 
de aur", care a și fost predat, în absența 
sa, de cătră administrator organelor trimise 
din partea judelui instructor.

In fine desminte mai multe afirmări 
din cele comunicate de „Egyetertes" și 
alte diare, și își esprimă bănuiala, că ata
curile acestea ar ave să le mulțăraăscă 
numai gfinei, ce a pornit’o partidul lui 
Mangra contra sa ca partisan al lui Hamsea.

Londra 25 Iunie. Medicii de
clară, că Regele va trebui se zacă 
în pat vre-o trei luni, din care causă 
încoronarea nu se va putb face în 
anul acesta.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 24 Iunie 1902.

H. Pomul verde: Petrescu, co
merciant, Tîrgoviște; Dorogan, comerciant, 
Bucuresci; Vasiiescu, comerciant, Bucu
resci, Polifka, negustor de lemne, N. Bo- 
rosnyo; Herzig, inginer, Arad; D-na Both, 
Zabola.

FI. Bucuresci: Calin, Loffler, vo- 
iagiorî, Viena; Murvay, inginer silvic, 
Strompf, negustor de lemne, Clușiu; Con
tele Mikes, proprietar, Zabola, Dan, pro
topop, Făgăraș, Brenner, Oikshoren, Golds
tein, voiagiori, Budapesta; Melzer, comer
ciant, Berlin.

H. Orient: D-na Fulianu, Bucu
resci; cavaler de Pienczykovsky, priv. 
Câmpina, Dr. Vaseu, priv. Budapesta; 
Bbcskor șeful cărților fund. Făgăraș.

Proprietar: Dr. Aurel JMtireșianu.
Redactor responsabil: Traian U. JPop.

Stabiliment de hydrotherapie

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

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

Cu prospecte și informațiun! detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, 

medic consilier 
Viena XV Mariahilfer- 

strasse Nr. 136.

Dr. Marius Sturza, 
medic dirigent în. Wăllisch- 

hofp. u. Maria-Enzers- 
dorf bei Wien,
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Oela „Tipografia A. Mnreșianu" 
«Șira S8raș®v, 

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

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

Scrieri sceOare.
Recompensele și pedepsele în școla 

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

Cântul în șcfila, poporală de lulw 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetlc pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecbeți, 
învățători și părinți, prelucrat de Has'lm 
Rația, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica- Umbel române, pen
tru școlele inferiore, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea I. Etimologia. Edițiuneti LI. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștlnescă14 seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8U, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (ou posta cor. 1.80).

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

Legea de pensiune pentru învăță
torii pop. din Ungaria. Prețul 44 bani 
(-|~ 5 b. porto.)

Oral general pentru școla română 
cu 6 clase și cu >m siDgur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-|- 10 b. p.)

îndreptar teoretic și practic pentru 
învețămentul intuitiv în folosul elevilor pre- 
parandialî, a in vectorilor și a altor omeni 
de școlă de V. Gr. Soignoan prof, de peda
gogie. Edițiunea IU. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Scriptoioijia, seu modul de a învăța 
cetitul scriind. IndreDtariu neutru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basilin 
letri prof, preparandia! pens. Prețul cor. 2. 
(-]- 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șcdlele popor, rom. întocmit pe basa nou 
lui plan ministerial de învăț, de loan Pariu 
cu concursul mai multor bărbuțl de șc61ă. 
Partea I. pentru anul I-ni și al II-lea de 
sodlă. Prețul 32 bani (-[- 10 b. p.)

Aritmetică pem.ru șodlele poporale de 
F. E. Lurcz. T'adusă de un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de școiă. 
Numerii 1 - 10, 10—20 și 20—100. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

Geografia Ungariei și elemente del 
geografia generală pentru școlele poporale 
de Dr. Nicolau Pop, oonrector, și profesor 
asesor consistorial, revădută și îndreptată

mai a'es cu privire la date statistice de 
Nicolau Pilț a, profesor la gim. rom. gr. 
or. din Brașov. Edițiunea a șâptea (cu 
charta Ungariei) Prețul 50 b. plus 10 b porto.

„Clipe de repaus*  de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pote ocupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto e«tra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acăstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagiîi frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, pănă nu ai cetit’o t-ită 
Se p6te procura la Tipografa A. Mn’eșianu 
pe lăngă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

„Carnetul Roșuu, o interesantă •no
velă nihilistă, tradusă din germană de Moșul. 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
—„ Moșul'*  e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 60 bani.

Cursul la' bursa din Viena.’
Din 24 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................120,70
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4:l/20/0 . 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o- 100.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.—
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone .
l'mpr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.40
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 694.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 674.75 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente austr. 4n/0 de corone •.
Note italiene..................................

. 97.80

. 98.—

. 207.25

de argint austr. 
de hârtie austr, 
de aur austr. . 
din 1860.

. 101.65

. 101.55
. 120.80
. 152.75

15.85

De cnrend sosit!

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Iunie n. 1902.

Bancuot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. 18.80 71 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni 71 11.20 71 1.0.30
Ruble RusescI 71 2.54 71 — .—
Mărci germane n 117.25 71 —.—
Lire turcescl ?î 21.40 71 21.50
Scris, fonc. Albina 5°/o 101.— n 102.-

0 casă cu etaj 
care constă din doue locuințe fru- 
IllGSe, parte parchetate fie care cu 
5 odăi, 2 bucătării, 2 cămărT, odae de 
bae, pivniță mare, șopron, spălătorie 
grădină și o curte spațiosă, situată 
în o stradă principală din Scheiu, 
aprbpe de oraș, din causa mutări de 
aci, este de închiriat seu de vencțare 
din mână liberă.

Informații Strada Gaterinei !Nr. 
17 în etaj (556,3-1)

IPELE cele mai 1
fer»aigimfere5

cele mai renumite 
ale continentului 

40 de nomol

V

cea mai rațională a Europei,

19.09
117.25 
240.—

95.32
99.75
95.90

umplutură prospetă
seîn tote farmaciile din Brasov

5

cu prețurile cele mai eftine.
(555,3-7)

MT „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții

Sz. 4044—1962.
tlkv.

Ărveresi hirdetmânyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi 

hogy az „Albina“ tak.-pbnztăr 6s hitelintezet vegrehajtatonak ifj. Grosz 
Jănosnb s târsa vegrehajtâst szenvedb elleni 89 kor. 74 filler tokeko- 
veteles es jârnlekai irânti vegrehajtâsi ugyebtn a brassoi kir. tbrvszek 
(a sârkânyi kir. jârâsbirosâg) teriiletbn 16vb, a sârkânj i 110 sz. tljkvben

848 lirsz. egâsz ingtlnra 81 kor., 2948 hrsz. egâsz ingtlura 161 kor.
1112, 1113 n 55 „ 135 3696 11 „ 142 71
1552, 1553 „ 296 •? 3885 n „ 503 17
1963 n n 318 4033 r r „ 3 71
2578 ,, 787 n 4172 r n „ 402 11
koronăban ezennel megâllapitott kikiâl t.âsi ârban az ârverâst clrendelte,
es bogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1302 evi juiius ho 17-ik nap- 
jâfî delelot^ 9 orakor Sârkâny kOzsegbâzânâl megtartando nyilvânos âr- 
ver^sen a megâllapitott kikiâlr.âsi âron aloi is eladatai fog.

Arverczni szbndbkozok tartoznak az ingatlanok becsâranak 10%-ât 
keszpt-nzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolya minai 
szămitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelolt ovadbkkepes ertbkpapirbau a kikiil- 
dbtt kozehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a brtelmeben a
bânatpenznok a birosâgnâd eloleges elhelyezeserbl kiâllitott szabâ.lyszeru 
elismervenyt ătszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi âprilis ho 27-ik napjân.
A kir. jârâsbiro^ăg, mint fîknyvi hatosăg. 579.1—1

la oonfluența Doi’liei și BSistHftei, întrTo vale plăcută a Carpațî- 
îor Eucovinenî, Îuourijurată de păduri conifere, în pitorescul triunghifi între 
Ardeal. România și Bucovios.

„D0RNA“ (în BUCOVINA), 
la gara „Vaîea Pisîraei'1 de-ocamdată, ultima stație a căiei ferate secundare, Hai
ti®.— Câmpulung — Dorna 2 6re depărtare dela Dorn a).

— ...... Se ti.fi!ă. Jiirje Ia. sosfirea Uie-căriti tren». . - ----

W*  Durata sesonului dela 1 Iunie —30 Septemvrie st. n.
In monumentalul stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne. 

Serviciul itJa-wfterajiiei se află în manile unui personal bine școlit din clinica 
profes. W in t e r ni t z.
- C&we gSiete'&Rce! île zer șâ sSe Biagate»

Palatul de cură (Curhaus) coprinde un Restaurant cu salone elegante 
de mâncări-, o Cafenea și salone de lectură, musică, biliard și 
diverse jocuri.

Afară de numărose locuințe și Oteluri private stau la disposiția publicului 
și doue Oteluri cu 70 camere și apartamente confortabile pentru prețuri mo. 
derate, cari aparțin stabilimentului de cură.

Apaducte din isvore alpine. — Canalisație. — Lumină electrică.
Succese splendide; la bole de inimă, după sistemul dela Nauheim, cu băi 

acido carbonice, și la arteriosclerosă cu băi de nomei.
Inl'ormațiuni și prospecte gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

de cură caii reservă la comande camere în Otelurile de cură,
ts®' La întrebări medicale respunde medicul stabilimentului de băi cons, 

imp. Dr. Arthur Lobe 1.
... ...... : Șese «keiHnei suist &n Soe. eari voB-isese rwaiianiesce. ---------— 

. —>o-c —--
AnHfi din Sltraa ”Lud‘B,i9 apr.,bate ca beu-
Mpt/Sb dlbcUmiO UIH tul.ă dietetică și bună de amestecat cu

win i snrop, se aplică și la diverse afecțiuni cataraîe și se pot comanda la 
„Adm ' nîstrația ©. a sitaBiliSimeintiiilHisi sie
K^sr- Îh lunile Burt ie și Sepiemvre prețuri reduse pentru băi și odăi. "^9

Administrația o. r. a stabilimentului de cură.
■

3—10.(55.11.

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austrc-Uiigaria: 

i?© luai . . S c 
^© I©b© Hal . . lâ 

.... 24

z
/

/

o o=

Pentru România și străinătate:
Ș©1

?©

Abonamente U numerele cu data de Duminecă
Pentru Auslrc-Uagaria: 

h aa ... 
1?© |©§© Hal 

luai.

. 4
. 2
. 1

r>
19

Pentru România și străinătate; 
f1© aa ..... 
?© ș©§© Hal . .

s ^® ti?©a Hal . .

••

se fac mai ușor și mai repede
------ o mandate poștale, o-------

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

Abonamentele prin

Aclmtaistrațhmea

..GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipogiafia A. Mureșianu, Brașov.

pem.ru

