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Declinul și desastrul.
Ultimul period al campaniei memorandiste.

II.

Pile pline de iritațiune și de 
îngrijiri pentru fie-care Român bine 
simțitor au fost acelea, cari au pre
mers procesului ce s’a intentat pentru 
memorand membrilor din comitetul 
partidului.

Până unde va merge fanatismul 
și ura adversarilor? Ce dimensiuni 
vor lua prigonirile lor și ce urmări 
pot ave ele pentru partidul nostru? 
Acestea erau întrebările, ce ni-le 
puneam unul altuia.

Optimismul, ce a condus pe 
membrii comitetului înșiși în Ges
tiunea acbsta — în urma asigură
rilor, ce le primeau dela colegul lor 
„diplomat1*, care plecase încă din 
vara anului 1893 în străinătate făr’ 
a se mai întorce, — n’a dispărut 
de tot nici după ce în primăvara 
anului 1894 s’a fost stabilit definitiv 
<Țua de 7 Maiu pentru începerea 
procesului. Par’că nici acum nu le 
venea a crede, că cei ce au mers 
cu memorandul la Viena vor pute 
fi condamnați pentru acesta, ca nisce 
făcători de rele.

2) Scholiastul lui Pindar, Olymp. III. 23.

3) Despre acești Hyperborei, cum și despre 
templul lui Apollo Hyperboreul, a se vede capitolele 
respective din lucrarea nostră istorică, ce se află 
acum sub presă.

4) Hecataei Abderitae Fragm. 2.

Era în adevăr cam de neînțeles 
lucrul pentru omenii cu judecată 
dreptă. Dbr adversarii noștri, dispu
nând de-o putere arbitrară, aveau 
planul lor croit, ce țintea departe.

Foile șoviniste din Clușitt ne 
dădeau fără încunjur sS cunoscem, 
că prin procesul memorandului nu 
numai, că se intenționa a-se nimici 
comitetul, ai cărui membri erau par
tea cea mai mare acusați, ci că ac
țiunea procesului avea să fie îndrep
tată de-adreptul contra partidului 
nostru național și a organisațiunei 
sale, ba și în contra programului 
nostru dela 1881, care, după păre
rea acelor foi, era susținut numai 
de câte va sute de persone, cari ar 
fi „usurpat“ conducerea poporului.

Sosise deci momentul critic, 
când comitet și partid trebuiau se 
fie pregătiți de a paralisa lovitura, 
pe care cei mai îngrijați au preve- 
cjut’o încă din Iulie 1893, când n’au 
întârdiat a avertisa frățesce comite
tul, însă, durere, fără resultat.

In ajunul procesului pentru me
morand „Gazeta Transilvaniei“, pă
trunsă de gravitatea estra-ordina- 
ră a situațiunei, răspundea foilor 
adversare, scriind:

„Contrarii noștri sunt de credință, 
că decă vor lovi în comitetul partidului 
nostru național, vor da o lovitură mortală 
și acestui partid, precum și nisuințelor 
sale ce se cuprind în programul național.

Se înșelă înse amar cei ce cred astfel 
și în curând se vor căi ce ceea ce fac, căci 
vor trebui se se convingă în cele din urmă, 
că una este poporul român și una și ne
despărțit va fi el ori de câte-ori se va 
trata de esistența lui națională și de drep
turile și postulatele, prin cari sțăruesce 
a și-o asigura"...

Datorim adevărului de a con
stata, că și comitetul, văcjend că lu
crurile se îngroșe prea tare, a aflat 
de bine, cel puțin în ajunul marelui 
proces a face unele declarațiunî, ce 
aveu de scop de a șterge reaua im- 
presiune causată de acele intrigi și 
uneltiri contra solidarității și a bu
nei înțelegeri între rrațT, ce au fost 
eșit din sînul său. Nu Țcem, că n’ar 
fi contribuit la acăsta și faptul, că 
omul din comitet, care conducea la 
Sibiiu firele acestor intrigi și unel
tiri, nu mai putea acum să influin- 
țeze din apropiere și imediat acțiu
nile comitetului.

Destul, că cei din comitetul 
central, trei săptămâni înaintea pro
cesului dela Clușiu, reveniseră la 
cugetări mai bune, publicând de 
astă-dată și prin foile „neautorisate" 
ale partidului nisce „enunciațiunU.

In aceste enunciațiunl, cărora 
le-au dat o formă cam neobicinuită, 
se face următărea amendă onora
bilă principiului solidarității pană 

atunci atât de mult desconsiderat 
de matadorii din comitet ai „gru
pului". Se <țice adecă acolo la 
punct IU:

„Constatăm cu satisfacțiune, că la noi 
nu sunt partide deosebite, nici curente deo
sebite de opiniuni politice, cari ne-ar pute 
presenta ca și când in sînul nostru ar fi 
desbinări și disensiuni".

Căcfură în baltă așa-der deo
dată și „ultraiștl" și moderați" și cu
rentul „tribunist" și pretinsul curent 
„koșuthist" și cel „amic guvernului" 
etc. și ne găsirăm cu toții erășl la 
olaltă cu hotărîrea de-a pune umăr 
la umăr ca să scăpăm cu cinste și 
din .acesta încurcătură.

Din Bucovina.
In ajunul deschiderei dietei din Cer

năuți, la finea septemânei trecute, „Deș- 
teptarea“ a publicat următorul articol 
asupra luptelor Românilor bucovineni:

Prin un deceniu a esistat coaliția 
Germanilor, Armeno-Polonilor și Rute
nilor — în periodul precedent exclusiv 
Rutenii bătrâni, cari se aliaseră cu Ro
mânii — cu ascuțișul îndreptat contra 
representanților Românilor: o coaliție ne
naturală și nesănătdsă, compusă din ele- 
manf,n ofcH Aa.
etnic și în aspirații, încât din capul locului 
a purtat în inima sa germenele morții. 
Bdla acestei coaliții s’a arătat acută deja 
în ultima sesiune a dietei. Deja atunci o 
parte însemnată dintre deputății Germani 
nu se mai simțea bine alături cu Rutenii, 
cari nu numai au exploatat coaliția în fa
vorul proprielor aspirații etnice și perso- i 
nale, ci au atacat direct elementul german, 
trăitor la noi în țeră, ai cărui represen- 
tanți se aflau în coaliție.

In aceia vreme și tabăra Românilor 
era politic desbinată în două partide cu 
raporturi încordate între olaltă, din causa 
cunoscutului pact. De atunci înedee pactul 
a fost declarat neexistent și astădî s’a 
stabilit o armonică cooperare politică 
între ambele partide române, a căror nu

mire oficială este: partidul conservator și 
partidul poporal-național. Deputății din 
ambele partide vor constitui un club 
dietal comun și vor păși solidar în aface
rile de interes național.

Dela ultima sesiune a dietei pănă 
adl raporturile politice din țeră au suferit 
o temeinică schimbare. Coaliția dietală 
contra Românilor s’a spart. Germanii, cel 
mai numeros grup din coaliție, s’au con
stituit in mod independent, formând un 
club dietal german separat; și decă nu 
ne înșelăm, Armeno-Polonii vor urma 
esemplul Germanilor.

O dietă cu cluburi independente, ne
cartelate, de sigur va representa o stare 
de lucruri politică mai sănetdsă, căci îi 
va lipsi caracterul odios, de a jigni drep
turile și interesele românesc! seu de a 
acoperi jignirile făptuite. Mai presus Ru
tenii, a căror tendință este de a se răs
făța pe terenul bisericesc și școlar pe 
contul și în detrimentul Românilor, nu vor 
mai găsi atât de ușor ajutorul acordat 
odinioră în mare abudență. Vor fi necesi
tați a se deprinde la modestie politică și 
aspirațiunilor vor trebui se le dea acel 
cadru, care nu va întrece măsura valorei 
lor reale etnice și culturale.

Intre Români, Germani și armeno-po- 
lonl există multe note concordante, încât
---- ;--- - - __ . .
partide este ușor posibilă. Atât în cestiuni 
politice, cât și în afacerile economice nu 
esistă conflicte de interese atât de mari, 
încât cu puțina bunăvoință se nu pdtă fi 
înlăturate. Despre acest fact tdte trei 
grupurile sunt atât de conscii, încât sesiunea 
actuală a dietei, după semnele de pănă 
acum, va decurge în bună armonie între 
ele. Numai Rutenii, pdte, altă-dată alintații 
fii ai coalităței decă nu se vor fi deprins 
la situația schimbată, vor lăsa frîu in
stinctelor certărețe, documentându-și ner- 
vositatea.

Raportul Românilor față de guvern 
se va reoglindi în decursul sesiunei dietei 
și se speră, că el se va manifesta în for
mele reciprocității agreabile. Pendinte sunt 
resolvărl de interese românesc! de ordine

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Chinesiatul familiei Băsărabă
din

Țera Hațegului.
Comunicare făcută. în ședința Societății istorice 

dela 16 Februarie a. c.
— Fine. —

Dio Clirysostomul, originar din Bi- 
tynia, orator și filosof grec, devenind sus
pect lui Domițian, fu silit se părăsdscă 
Roma. In urma unui consiliu, ce i-1 dete 
oraculul dela Delphi, el călători spre nord, 
se retrase în țera Geților, cari îl primiră 
cu ospitalitate. Aici el trăi mai mult timp 
și compuse o istorie a acestui popor, care 
însă din nefericire s’a pierdut.

In acestă operă a sa, Dio, după cum 
scrie Jornande, spunea, că la poporul Ge
ților seu al Dacilor, „cei mai generoși" 
seu „mai de nem* erau așa numiții „Za- 
rabi Tereiu, din cari urmau la guvern și 
la administrațiunea templelor, după o 
anumită ordine (ordinabantur), regii și 
preoții1).

Jornandis De Getarum origine c. V.

Acești ^Zarabiu chiar și după textul 
lui Jornande, nu pot fi considerați ca o 
„castă", compusă din mai multe familii 
heterogene, ci ei ni-se presintă numai ca 
o trupină vechiă, gloriosă, avută și puter
nică, din care se alegeau, după o ordine 
stabilită, regii și marii sacerdoți ai Da
cilor.

Principiul fundamental al instituți- 
unii monarchice pelasge, era ereditatea. In 
părțile orientale ale Europei regii se ale
geau tot-deuna dintr’o anumită familie, er 
nu din o anumită castă.

In acestă privință avem un docu
ment positiv chiar cu privire la țările 
ndstre.

încă din timpuri forte depărtate pre
istorice o populațiune întinsă pelasgă, ce 
devenise legendară prin pietatea și mora
vurile sale cele pure, locuia la nordul 
Dunării de jos și al mării Negre.

La autorii grecesc! acestă națiune 
„iubită de dei" portă numele de Hyperbo- 
rei. După vechile genealogii etnice, Hy- 
perboreus, strămoșul Hyperboreilor, era 
fiiul lui Pelasg, al legendarului patriarch 
al rassei pelasge2).

Unul din cele mai importante orașe 
ale acestor Hvperborei se află lângă gu- 
rele Istrului (numit în timpurile preisto
rice Oceanos potamos) și aici se afla tem
plul cel magnific al lui Apollo Hyperbo- 
reul3 4).

Cu privire la acești Hyperborei scrie 
Hecateu Abderita:

„Domnia peste oraș și administrațiu
nea templului se află în manile Boreadi- 
lor, descendențl din Boreas, cari urmeză 
la guvern pe basa unei succesiuni eredi- 
tare^.

Așa-der la Hyperboreii de lângă Du
năre, regii și preoții dela templul cel mare 
al lui Apollo, aparțineau la o singură fa
milie și ei succedau la domniă și la gu
vernul templului după linie hotărîte ge
nealogice (xarâ /evog).

Tot astfel ni-se presintă la Daci 
instituțiunea monarchică și sacerdotală, 
legată încă din timpuri vechi de familia 
Zarabilor „mai de nemu.

Numele Basarabilor în ținuturile, 
peste cari domnise odată Dacii, ne apare 
sub acestă formă chiar și in epoca ro
mană.

Pe o inscripțiune latină din Panno
nia, astădî în museul dela Pesta, se face 
amintire de o grupă distinsă de locuitori 
numiți „vicani Basoretenses"5).

Numele de „Basoretenses" (sdu Ba- 
soretensibus) din inscripțiunea dela Peșta, 
presupune o formă originală de Basoretum, 
după cum într’o formă analogă ne apare 
numele „Băsărabă" și în breva Papei 
Clemente dela a. 1345: Alexander Baza- 
rati, adecă fiiul lui Basarat

Esista așa-dâr, probabil pe teritoriul 
Aquincului, seu al Budei de astădî, un 
vicus numit Basoretum ori Basoreta.

In fine mai esistă chiar și astădî în 
comitatul Zala din Ungaria un sat numit 
Bezered, er în Zarand altul Băsărabesa, 
ambele fiind numite astfel după vechii 
întemeietori, ori posesori.

Numele princiar de Băsărabă a re- 
sunat la Dunărea de jos încă înainte de cu
cerirea Pannoniei și a Daciei.

C. F. L. III nr. 3G-i3. 
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mai înaltă, unde sunt angajate drepturile 
ndstre istorice, la cari ținem cu tdtă sfin
țenia. 0 atitudine plină de corectitudine 
în aceste afaceri, va contribui la stabilirea 
de raporturi mai prietinesci între Români 
și guvern, ceea-ce este de dorit in inte
resul ambilor factori. Situația nehotărîtă 
de pănă acum impune păstrarea reservei, 
care intru atâta va ave și note bine- 
voitore, întru cât atitudinea guvernului și 
baronului Bourguignon s’a arătat mai 
atentă și mai prevenitore față de intere
sele ndstre.

Astfel sesiunea dietei se va mișca 
în genere în făgașele liniștitelor desbateri. 
Momente sensaționale se vor ivi doră, 
întrucât ele vor fi provocate eventual de 
nesățioșii Ruteni, respective de pseudo- 
conducătorii lor politici.

Boia regelui Eduard.
Scirile mai nouă venite din Londra 

asupra stării regelui Eduard sunt departe 
de a fi liniștitdre. înșiși medicii nu-șî mai as
cund temerile, pe cari le inspiră starea 
bolnavului. Operația s’a făcut, ce-i drept, 
der se ivesc îndoeli în lumea medicală 
asupra esactității diagnosei chirurgilor ope
ratori.

Ceea-ce contribue la persistența te
merilor de un desnodământ fatal, sunt 
svonurile, că starea estrem de gravă a 
pacientului va face necesară o nouă ope
rație.

La Copenhaga au sosit sciri forte 
grave despre starea regelui și la curtea 
din Copenhaga se așteptau la o catastrofă. 
Se dice, că regele nu sufere numai de 
peritiphlytă, ci de o altă bolă de caracter 
și mai grav.

Un medic renumit din Viena e de 
părere, că și după operație starea regelui 
continuă să fie gravă.

Cu tote acestea medicii cred, că 
bolnavul va trece norocos peste crisa, ce 
va urma în câte-va dile.

Familia regală și miniștrii sunt es
trem de îngrijați de cele ce vor urma. 
Puterile bolnavului fiind slăbite, sunt 
temeri de eclipse mintale și în sta
diul în care se află boia e posibil ca re
gele, pradă a frigurilor, se nu mai fie 
deplin stăpân pe facultățile sale intelec
tuale. In astfel de împrejurări se vorbesce 
deja de o regență. Prințul de Wales, moș
tenitorul tronului, ar lua gestiunea supremă 
a afacerilor statului.

După o telegramă din Londra, bol
navul ar avă intenția se abdice, pentru a 
evita astfel o bruscă succesiune la tron. 
Nu s’a luat însă totuși nici o decisiune, 
fiind încă speranță în eficacitatea nouei

La Diodor Șicul aflăm o importantă 
notiță istorică despre un vechili rege de 
lângă Dunăre, numit Barsaban.

După cum ne spune acest autor, re
gele Demetriu Soter din Syria, care dom
nise între anii 162—149 a. Ch. prinsese și 
trimisese la Roma pe un tîner numit An- 
dnscos, care spunea, că densul este un 
fiu al lui Perseu, al fostului rege din Ma
cedonia. Senatul roman îi asignâ un oraș 
în Italia pentru locuință. Insă după câtva 
timp tînerul Andrisc fugind din Italia, se 
duse la Milet. Milesienii îl prinseră și-l 
puseră sub pază, însă în urmă ei îl lăsară 
erăși în libertate. Andrisc ducând din di 
în di o vieță tot mai fastuosă, înduplecă 
pe câțî-va Macedoneni în partea sa. Apoi 
se duse la Teres, regele din Tracia, care-1 
primi cu onoruri și-i dete o sută de os
tași. Tot prin mijlocirea lui Teres, el mai 
căpătă dela alțl principi (ai Traciei) încă o 
sută de ostași. In urmă el călători la Bar
saban (ori Barsabas) regele Tracilor, și-l 
înduplecă pe acesta, să se asocieze la es- 
pedițiunea sa și să-l restabilescă pe tro
nul părintesc al Macedoniei6/ Intr’adever

’) He.rodoti lib. IV, c. 93.
8j Strabonis Geogr. lib. VII, 2.

°J Excerpta ex Historia Diodori Siculi in 
Fragm. Hist, graec. II. p, XV. 16.

operațiuni, care se va încerca, îndată ce 
starea regelui va permite.

Privitor la boia regelui, dăm urmă- 
tdrele amănunte :

Mai bine de o lună de dile, durerile 
causate de abces deveniseră forte mari. 
Regele avea nopți de insomnie, și întâm
pina o mare dificultate în mișcări. Totul 
s’a ținut însă ascuns, căci regele își dădea 
semă de efectul desastruos al anunțării 
unei grave indisposiții, și voia se trâcă 
serbările de încoronare pentru a-se supune 
apoi operației. In ndptea de Luni, după 
recepțiunile dela palatul Buchingam, du
rerile au luat un caracter acut. Nu mai 
era timp de pierdut. Regina isbuti să în
duplece pe soțul seu, se se supună ope- 
rațiunei reclamate de medici.

Operațiunea s’a făcut a doua di, 
Marți la orele 12*/2. Regele a fost pus pe 
masa de operație și narcotisat. Medicul 
seu de casă, Laking, îi. ținea pulsul. Ope
rațiunea a fost făcută de sir Frederic 
Trevers, un chirurg emerit. Ei a făcut o 
tăietură aprope de șoldul drept, în lungime 
de patru degete, a găsit un mototol de 
puroiu și l’a scos. Rana a fost cusută în 
urmă. Regele a fost pus erăși în pat și 
readus la consciință, deșteptându-se peste 
un sfert de ces. Primul cuvânt i-a fost 
să-și cheme fiiul lângă el.

SCIRILE DILE1.
— 14 (27) lunis.

Savanți români în Ardeal. Din 
Deva li-se anunță foilor unguresc!, că pe 
la începutul lui Iulie mai mulți profesori 
dela universitatea din Bucuresci și alți 
membrii ai Academiei Române, în număr 
de vr’o 40, vor veni în comitatul Hune- 
dorei pentru a face studii scientifice. So
cietatea istorică și archeologică din Deva 
a decis, să facă o bună primire savanților 
români.

nvu iiuiiibli'U rusesc lâ 15UCU- 
resci. In privința numirei noului mi
nistru al Rusiei la Bucuresci în locul d-lui 
de Fonton, circulă două versiuni. Prima 
versiune este, că va fi numit d-1 Kru- 
pensky, mareșal al nobleței, er a doua e, 
că va fi numit d-1 de Giers, actualul mi
nistru al Rusiei la Peking.

Doctori în drept. In 21 1, c. au fost 
promovați la universitatea din Clușiu la 
gradul de doctori în drept d-nii: Aurel 
Oprean, Ales. Pop de Băsescl, fiiul jude
lui reg. cerc, din Cehul Silvaniei, Teodor 
Pop din Arad și Ludovic Ciato. Erî, în 26
1. c., urma să se promoveze doctori în 
drepturi d-nii Tiberiu Brediceanu, la univ. 
din Clușiă, și Caius Brediceamt la univ. 

cu ajutorul acestor regi, Andrisc ocupă la 
a. 149 d. Chr. tronul Macedoniei. Der el 
ținu domnia numai scurt timp. In a. 148 
fu bătut de pretorul Ceciliu Metell și dus 
ca prinsonier la Roma.

Forma, sub care ni-s’a conservat la 
Diodor Șicul numele acestui rege al Thra- 
cilor este Bapoafiav (ca acusativ).

Autorii grecesc!, poeți, istorici și ge
ografi, începuse încă din timpul lui Eschyl 
să reproducă în scrierile lor numele bar
bare, mai puțin cunoscute, sub o formă, 
care se corespundă și legilor gramaticale 
ale limbei grecesc!. Barsaban ori Barsa
bas este una și aceeași numire cu Basa- 
raba, cele două consonante dela mijloc 
fiind simplu dislocate, conform naturei 
limbei grecesci.

Pe Barsaban Diodor îl numesce un 
rege al Thracilor, însă al Thracilor din 
ținuturile, ce erau situate mai spre nord. 
După cum seim, Geții, popor întins, cari 
locuiau dincoce și dincolo de Dunăre, fi- 
gureză din cea mai depărtată vechime ca 
Thraci.

„Geții“, ne spune Herodot, „sunt cei |

din Viena, ambii fii ai d-lui advocat Co- | 
riolan Brediceanu din Lugoș.

Matineu musical. Bilete pentru ma- 
tineul musical, aranjat în favorul tinărului 
și talentatului violinist Nemeș de Alăraor, 
de cătră Reuniunea nostră de cântări, cu 
concursul membrelor Reuniunei: d-na Ma
ria Dima și d-rele Leonora Dima, Maria 
Baiulescu și Hareti Nemeș se găsesc la 
librăria W. Hiemesch. Prețul biletelor.- 
Loc I 2 cor., loc II 1 cor. 50 bani, loc III 
1 cor. Intrare 50 bani. Matineul se va da 
Duminecă în 16/29 Iunie în sala festivă a 
gimnasiului român. începutul la orele 11 
a. m. Nu ne îndoim că publicul nostru va 
sprijini pe tînărul violinist român, care s’a 
dedicat carierei artistice.

„Pe intenținnl“. Se pare, că dela 
forurile bisericesc! catolice s’a pornit o 
mișcare sănătosă pentru suprimarea abu- 
surilor ne mai pomenite, ce se făceau cu 
vândarea de cărți și diare, pănă și diare 
umoristice — pe liturghii. Așa cetim în 
„AIkotmany“o dojană din cele mai aspre 
din partea notarului consistorial din Ves- 
prim la adresa unui preot din acea die- 
cesă, care anunțase abonament pe liturghii 
pentru un diar umoristic, întitulat „Herko 
Paterfi — Decă mișcarea acesta coerci
tivă se va generalisa, atunci putem spera, 
că vom vede dispărând și din familiile 
preoților români productele pressei și li- 
teraturei maghiare, precum și obiectele 
de lux, ca: trăsuri, hamuri etc. cu cari se 
făcea un tîrg nerușinat, ca în epocele de 
cea mai mare decadență.

„Limba maghiară într’un institut 
românesc14. „Bud. Hirlap“ primesce din 
Arad scirea, că la esamenele de încheiere 
dela preparandia română de acolo, elevii 
au dovedit un frumos succes din limba 
maghiară, din care causă inspectorul reg. 
Varjassy și-a esprimat recunoscința față 
de corpul didactic. Inspectorul a adresat 
cuvinte elogiose elevilor, cari au răspuns 
cu „eljen“-uri. Săptămâna viitore se vor 
face esamenele de calificație, la cari din 
r—4 — ta*-- v c* cl&iabcii L>i. tTu/flCSU
Benedek.

Concert în Beiuș. In Beiuș va ave 
loc un concert, ce se va arangia Sâmbătă 
în 28 Iunie 1902 st. n. cu concursul bi
nevoitor al d-nei Irena de Vladaia pri
madonă dela opera din Bucuresci, și al 
d-lui Gr. Savu artist dramatic.

0 pierdere în cărți a contelui 
Potocki. Diarului „Naprzod“ din Craco
via i-se scrie din Varșovia: Mare sensație 
a produs aici scirea, că contele August 
Potocki, mare proprietar în Zator lângă 
Cracovia, care are proprietăți și în străi- 

I nătate și este camerier al împăratului Ru
siei, a perdut în cărți la un club din Var
șovia suma de 700.000 ruble. Câștigătorul 

mai nobili și cei mai just! dintre toți 
Thracii"1).

De asemenea Strabo: „Grecii au con
siderat pe Geți, că sunt Thraci113).

In fine Stephan Byzantinul (ad voc. 
Zxv9m) folosindu-se de vechile fântâni is
torice și etnografice consideră și pe Scythi 
ca Thraci.

Barsaban ori Barsabas dela a. 149 
a. Chr. este astfel un rege puternic Get 
dela Dunărea de jos.

După Dio Chrysostomul, regii Daci
lor, cari urmau la domnie după o ordine 
ereditară, erau din familia cea mai de 
nem și mai gloriosă a Zarabilor. Er capi
tala cea puternică a Dacilor se afla în 
țera Hațegului nu departe de satele, ce 
portă astădi numele de Rîușor și Rîu-Alb.

Tote aceste împrejurări ne fac a 
crede, că Chinesiatul Băsărabilor dela 
Hațeg este trupina originară a familiei 
princiare a Băsărabilor.

Nic. Densușianu. * 8 

a fost un aristocrat rus. Potocki a plătit 
banii imediat, der perderea l’a atins atât 
de mult, încât a întreprins o încercare de 
sinucidere. Din întâmplare însă servitorul, 
vădând starea surescitată a stăpânului 
seu, l’a supraveghiat de aprope și l’a îm- 
pedecat a-și săvîrși faptul.

Societatea diariștilor — pentru 
inundații din Solnoc-Dobâca. Comitetul 
societății diariștilor din Budapesta a ținut 
Luni o ședință sub președința lui Veszi. 
In acestă ședință s’a desbătut rugarea fiș- 
panului din comitatul Solnoc-Dobâca, care 
a intervenit personal la Veszi, cerând spri
jinul societății în interesul inundaților. 
Comitetul a hotărît, că la tdmnă va 
porni mișcare generală pentru ajutorarea 
celor lipsiți.

Inpotmolirea unui vapor. In apro
piere de farul Tuzla, la un chilometru de 
mal, s’a înpotmolit vaporul „Attila“ al 
societăței ungare, venit pentru a încărca 
un deposit de cereale ale comerciantului 
Manisalian. Vaporul sosise din Genova, 
unde fusese 50 de dile în reparație. To
najul lui e de 5000. Pericolul fiind imi
nent, s’a angajat pentru suma de 14.000 
lei remorcherul „Sulina“ al S. M. R., pen
tru â încerca salvarea bastimentului.

Tramvaiu electric în Bumresci. 
Primăria Bucuresciului a iscălit transacția 
încheiată cu casa berlinesă Singer pentru 
concesia construirei a șese linii de tram
vaiu electric în Bucuresci. Din aceste li
nii, una va străbate întreg cheiul stâng al 
Dîmboviței, dela Cotroceni pănă la Aba
tor; er alta va fi o linie de centură a 
Capitalei.

In Moldova cad ploi torențiale și 
grindină aprdpe în fie-care di, causând 
pagube mari. Decă ploile vor mai conti
nua grânele vor fi distruse. In Oltenia 
însă, ploile sunt forte rari și se simte ne- 
voe de ele.

Rapița. După scirile sosite la minis
terul român de domenii dela perfecții de 
județe, aprope în tdtă țera s’a sfîrșit tree- 
ratul rapiței. Oele-lalte cereale sunt forte 
frumose și promit o recoltă abundentă.

Amânarea încoronării și societățile 
de asigurare engleze. Mai multe societăți 
mari de asigurare din Anglia au avut forte 
însemnate perderi din causă, că s’a amânat 
încoronarea. încă în anul trecut, când s’a 
lățit scirea despre înbolnăvirea regelui, 
mai multe firme mari, cari erau angajate cu 
furnisări și alte întreprinderi pentru serbă
rile de încoronare, s’au asigurat la acele 
societăți pentru cașul, când nu s’ar ține 
încoronarea în diua stabilită. Așa de pildă 
architecții și speculanții, cari câștigaseră 
dreptul de a construi tribune, de a furnisa 
obiecte decorative și altele, au câștigat 
acum sumele. Societatea de asigurare 
„Lloyd44 perde sume enorme. Cele mai multe 
tribune au fost asigurate până la finele 
lui Iunie pentru cașul, că nu se va face 
încoronarea cu 110 la 1000 de mărci. Vieța 
Regelui a fost asigurată de mulți la în
ceputul anului pănă la finele lui Iunie 
pentru 42 la 1000 mărci. După boia re
gelui în Aidershot premia s’a urcat la 110; 
când regele n’a luat parte nici la cursa 
de cai în Ascot, s’a urcat la 165—200. Când 
însă regele în 24 Iunie a putut să vină la 
Londra, au căcjut premiile erăși la 60 
mărci. In 24 Iunie s’au plătit 525 Ia 2000 
mărci pe săptămână.

Cărți poștale ilustrate în aquarel 
au apărut de curând în editura librăriei 
II. 'Zeidner din Brașov. Ultimele două 
ilustrații representă „Villa KertsclP și 
„Casa de tiru.

Un tren cădii t în rîu. In Valpa
raiso (Chili), s’a întâmplat dilele acestea, 
că s’a rupt un pod de peste „Rio-Albo-4 
tocmai când trecea un tren peste el. Toți 
pasagerii s’au înecat.

Români condamnați pentru uci
dere. In dina de 25 Iunie s’a judecat în 
Sibiiu procesul lui Gheorghe Bendorfean 
și 14 tovarăși, cari în ndptea de 14 spre 
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15 August au pătruns cu forța în birtul 
lui Philippi din str. Elisebetași luându-sela 
bătaie cu nisce husari au rănit grav pe 
unul din ei, cu numele Kacso Peter, așa 
că după câte-va dile a murit. Dintre cei 
incriminați, unul fu absolvat de acusare, 
6 au fost achitați, er 8 au fost condam
nați, și anume doi la câte 4 luni, șese la 
câte 3 luni temniță și la câte 10 corone 
amendă. Atât substitutul Preinesberger, 
cât și apărătorul Dr. Hannenheim au 
anunțat apel.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite; 
aparate pentru fotografii la moment, precum și 
iote articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferant.ul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr. 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposits în Brașov la F. Jeke- 
lius, F Kelemen, Victor Roth Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

„Corda fratres“
Avis.

Vădendu-se necesitatea de a-se muta 
din Viena la Bucuresci Biuroul de Direc
țiune al Secției Române „Corda Fratres“, 
Biuroul care a funcționat în Viena se des- 
ființeză, rămânând ca d-nii Gavril E. Barbu 
și Demian David să semneze ca foști se
cretari de Direcțiune pentru lucrările 
acelea, pe cari în mod necesar vor trebui 
să le finaliseze tot dânșii.

In Bucuresci Biuroul îl vor forma, 
sub conducerea d-lui S. S. Deșliu, d-nii S. S. 
Deșliu Alex.'G. Săvulescu și D. Pappadopol.

Delegații insărcinați cu înscrierea de 
membri se vor pune în legătură eu Biu
roul de Direcțiune, cu privire la înregis
trarea și liberarea cărților de membru.

Biuroul va fi deschis în fie-care di 
la drele 6—8 p. m. și va funcționa în 
Localul Ligei Culturale, C. Victoriei 120.

Lucian Bolcaș.

Rscensementul dela 1900.
Luăm câteva date referitore la recen- 

sernentul cel mai nou, după „S. D. T" din 
Sibiiu.

1. Brașov: Are o întindere de 34.299 
jugăre catastrale și 36.646 locuitori (din 
cari 2135 militari). Din aceștia: 10.943 gr. 
■orientali, 9677 evangelicl, 9072 rom. cato
lici, 4049 helvetici, 1198 israeliți, 905 greco- 
■catolici, unitari 780. Case sunt 4077.

2. Sibiiu: Hotar 9804 j. c. Populația 
29.577 suflete (din cari 3500 militari). După 
religiune: 12.353 evangelic!, 6571 rom. 
catolici, 5175 gr. or. ,2246 gr. cat., 2109 
helvetici, 874 israeliți, 235 unitari. Case: 
2465.

3. Bistriță: întindere 9670 j. c. Lo
cuitorii 10. 873 civili și 1208 militari. După 
religiune: 4630 evangelic!, 3423 greco-ca 
tolicl, 1537 romano-catolici, 1316 israeliți, 
:800 helvetici, 318 gr. orientali, 52 unitari 
•Case: 1601.

4. Sigliișora: Hotar: 15.900 j. c. 1. lo- 
•cuitorii 10.857 (5241 bărbați, 5627 femei). 
Din aceștia: 5126 evangelic!, 3067 gr. 
orientali, 1279 rom. catolici, 848 helvetici, 
295 unitari, 179 Israeliți, 73 greco catolici, 
Case : 1888.

5. Mediaș: Hotar: 7771 j. c. Populația 
'7954 (din cari 259 militari). Din aceștia: 
3402 evangelicl, 1458 greco-catolici, 1093 
greco-orinetali, 1017 rom. catolici, 578 hel
vetici, 356 israeliți, 49 unitari. Case: 1348.

6. Sebeșul săsesc. Hotar: 13.253 j. c.Lo
cuitorii 7770 (din cari 16 militari) Din 
aceștia: 4597 gr. orientali, 1919 evangelic!, 
548 rom. catolici, 304 greco-catolici, 277 
helvetici, 109 israeliți, 16 unitari. Case 
1374. Din datele referitore la religie să 
,pote face conclusiune la naționalitate.

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

III.
„Este semnificativ pentru caracterul 

abominabil de șerpe al Semiților", dice 
autorul, „că decă vr’unul din ei ajunge 
lîntr’o țeră ore-care la strîmtdre, ei nu cruță 

ostenela de a dobîndi simpatia altor țări 
ostile.

Un esemplu de acest fel s’a întâm
plat înainte de asta cu câți-va ani în Lon
dra, unde a fost arestată o evreică ame
ricană pentru furturi de prin magazii. S’au 
dovedit în sarcina ei la judecătorie enorme 
furturi, dăr fiind-că bărbatul ei avea re
putația de om bine situat, scăpă de pe- 
depsă sub pretextul de cleptomanie. In 
timpul cât a stat însă în prevenție și pănă 
la liberarea ei, Evreii din Londra avură 
timp să întrețină cu coreligionarii lor din 
America o corespondență, care avu de re- 
sultat, că tdte diarele evreesci din Ame
rica și tote diarele accesibile influenței 
inserenților evrei, ori acelea, cari erau in
spirate de tendențe antibritanice, erau 
pline de ocări contra Angliei. Arestarea 
Evreicei h<5țe fu 'declarată de manifestație 
antiamericană, Englesii erau învinuiți, că 
au trimis o Americană inocentă la tem
niță, numai fiind-că era americană; se ra
porta, că mai mulți Evrei fruntași ar fi 
declarat prin cablu, că femeia e nevino
vată, ăr acusatorii ei sunt nisce mișei și 
sperjuri și se publicau nisce articole lungi, 
cari condamnau guvernul american, fiind
că n’a cerut, cu amenințare de resboiu, li
berarea Evreicei. Se înțelege, că în dia
rele din Londra nu s’a publicat nici cea 
mai mică alusiune despre acesta campa
nie de calomnii, așa că poporul engles ha
bar n’avea de ea.

Insă, decă ar fi fost altfel și câte-va 
din diarele din Londra ar fi riscat pierde
rea clienților lor de anunțuri, luminându-și 
cetitorii, cum ațîță coreligionarii arestatei 
ura Americanilor în potriva Angliei, nu 
ar fi fost verosimil, că judecătorul și ju
rații ar fi fost mai puțin dispuși la indul
gență față cu Evreica?

înșiși Evreii sunt cei mai originali 
antisemiți. Ei sunt aceia, cari creiază anti
semitismul în orl-care țeră, din care causă, 
singurul mijloc pentru înlăturarea antise
mitismului dintr’o țeră este — înlăturarea 
semiților.

In timpul resboiului, Evreii spuneau 
lucruri mari despre serviciile estraordi- 
nare, pe cari le-ar fi prestat conaționalii 
lor, ca soldați. Pentru a dovedi, ce pa- 
trioți mari sunt ei, și ce dragoste imensă 
au ei pentru imperiul britan, se dădeau 
asigurări cu mare stăruință, că ei au con
tribuit relativ cu un număr mai mare de 
soldați în armata sudafricană, decât „goii". 
Se înțelege, că afirmația era falsă, der 
acesta n’a împiedecat nici pe un singur 
diar din Londra, ca să nu o publice în 
mai multe rînduri.

Considerând, că fie-care oraș mai 
mare englezesc își are „ghetto“-ul său; 
că fie-care oraș mai mic și fie-care sat 
are mai mulți seu mai puțini jidovi; că 
mai multe branșe comerciale, cari mai 
nainte oferiau Englesilor mijloce de esis- 
tență, astădi sunt stăpânite de Jidovi; con
siderând, că cel puțin într’un cerc electo
ral al metropolei, Evreii sunt așa de nu
meroși, încât un candidat engles tocmai 
atâtea prospecte de reușită pdte ave, câte 
are și un indigen din Timbuctu, și că tem
nițele, casele corecționale, edificiile „Park- 
Lane" nu sunt suficiente pentru a-i încăpe, 
așa că contribuabilii sunt siliți a furnisa 
mijlocele pentru lărgirea lor; considerând 
aceste fapte, actuala populație jid. a Angliei 
se pdte cifra cu siguranță la 400.000 su
flete (Decă acestă cifră este prea mult 
pentru uriașa Anglie, ce să dică mica Ro
mânie, care are aprdpe de două ori atâ
ția? — Tr.) Pdte sunt și mai mulți, eu 
vreu însă să admit propriul lor recensă
mânt, cu cifra de 200.000, ceea-ce face 
%% din populația totală a Angliei. De- 
ore-ce însă în momentul când scriu aces
tea, au fost trimise mai bine de 200.000 
trupe britanice în Africa de sud, atunci 
Evreii, pentru a fi representați în număr 
relativ egal cu „goim“-ii englesi,să fi fur- 
nisat mai bine de 1000 soldați, căci atâta 
ar corăspunde unui jumătate procent din 
întrega populație. Insă aprețiarea cea mai 
esagerată jidovescă nu întrece cifra de 
800 și prin urmare — admițând, că cifra 
de 200,000 este corectă — numărul rela
tiv al Evreilor în armata din Africa de 
sud, este relativ mai mic, în loc să fie mai 
mare, decât numărul Britanilor.

D. Z.

Societatea de lectură „Inocențiu Mica 
Clain" a teologilor din Blașiu.

(Rapoi’t general despre starea și activitatea so
cietății pe anul 1901- 2).

A) partea generală.

Onorată societate! Avem ondre 
a presenta în cele următore un raport 
despre activitatea societății de lectură 
„Inocențiu Micu Clain" în decursul anului 

școl. 1901—2 și a-1 supune judecății mem
brilor ei și a publicului românesc.

Membrii societății — înțeleg pe cei 
ordinari — nu pot fi decât ascultătorii 
facultății teologice din Seminariul român 
gr. cat. din Blașil. Aceștia toți cu puține 
escepțiunl terminând cursul de patru ani, 
iau asupră-și sarcina de părinți sufletescl, 
având chemarea de a conduce poporul pe 
calea adevărului și al virtuții.

Cât de greu și cu ce mare responsa
bilitate e împreunat oficiul acesta! Viito
rul unui popor întreg atârnă dela pru
dența și dela capabilitatea lor de a-1 con
duce. Fericit e poporul, care pdte număra 
între preoții săi cât mai multe persdne 
de caracter nobil, cât mai mulți bărbați 
conscii de chemarea lor.

Ca preoții să-și pdtă îndeplini bine 
și consciențios acest sublim oficiu și sfântă 
chemare, e necesar și trebue provăduți 
cu multă sciința; inima și mintea lor se 
fie cultivată în cea mai bună direcție. Că 
e neapărat necesară sciința pentru un 
preot, ni-o spune prorocul Malachia în 
cap 2 v. 7, er vorbele scripturei: „Așa se 
lumineze lumina vostră înaintea dmeni- 
lor, ca vădând omenii faptele cele bune 
se premărescă pe Tatăl vostru cel din 
ceriurî“, arată, că preotul în vorbă și în 
totă ținuta lui să fie pildă vie pentru toți.

Spre ajungerea acestui scop așa de ne
cesar pentru un păstor sufletesc, s’a în
ființat acestă societate. E drept, că întru 
începuturile ei dispunea de fdrte puține 
mijldce, der din an în an acestea s’au în
mulțit așa, încât astădi — după-cum Vă 
ve-ți convinge din cele următore — dis
pune și îi stau la îndemână destule mij
ldce, prin cari membrii ei să se pdtă per
fecționa, câștigându-și sciința și cultura, 
de cari vor ave lipsă afară în via Dom
nului, ca apărători de turmă și conducă
tori de neam.

O datorință sfântă ne-am împlinit 
față de Patronul societății nostre prin 
aceea, că în anul curent am hotărît a-se 
pune basă unui fond, din care cu timpul 
se se ridice monument episcopului Inoc. 
M. Clain. La acesta ne obligă pietatea 
față de acest mare bărbat, începătorul 
luptelor ndstre naționale, care întregă 
vieța sa nu a trăit, decât pentru idealurile 
isvorîte din iubirea de neam și biserică. 
Istoria nu ne pdte arăta nici un bărbat 
înaintea lui Inocențiu, care să fi îndrăsnit 
a-și ridica glasul pentru drepturile unei 
națiuni întregi maltratate și batjocorite de 
cele-lalte națiuni conlocuitore înbuibate în 
drepturi și privilegii.

Inocențiu M. Clain e făuritorul pro
gramului de luptă, pentru a cărui reali- 
sare s’au luptat toți Românii dela el în- 
cdce. El e întemeiătorul Blașiului și el 
instituțiunilor culturale esistente aici, din 
cari au eșit mulțime mare de bărbați dis
tinși, spre lauda și fericirea poporului ro
mân.

Avându-le acestea în vedere, se cade 
deci, ca memoria acestui bărbat să se 
eterniseze. Să cuvine se ne arătăm stima 
și iubirea față de acest ilustru archiereu, 
ridicându-i monument vrednic de faptele 
și activitatea lui, care prin secoli se vecu- 
iescă și să vestescă tuturor generațiunilor 
viitdre lupta ce-a purtat’o pentru neam și 
biserică.

Antecesorii noștri, când l’au ales de 
patron al societății ndstre, ca ereditate 
implicite ne-au lăsat și aceea, că prin 
vre-o faptă demnă, se eternisăm pe acest 
mare bărbat. Societatea nu a aflat nimic 
mai potrivit spre eternisarea amintirei lui 
Clain decât ridicarea unui monument în piața 
Blașiului. Când s’a făcut acesta propunere 
în prima ședință ordinară, fără părechie 
în analele societății ndstre, toți membrii 
au salutat’o și primit’o cu bucurie și en- 
tusiasm, obligându-se, ca spre ridicarea și 
augmentarea fondului pentru monument, 
în tot anul să țină 2 serate literare musi- 
cale, a căror scop și venit să fie esclusiv 
numai fondul respectiv. Tot pentru aug
mentarea fondului a votat și 30% din 
venitul anual al societății.

Serata literară musicală în care am 
pășit în public cu idea monumentului s’a 
și ținut în 26 Ianuarie 1902 în sala de 
gimnastică din localitate. Întregă elita 
Blașiului și din jur a participat la acesta 
primă serată, ce a aranjat’o societatea nds- 
tră eu taxe de intrare.

Punctele din program au fost esecu- 
tate cât se pdte mai bine. O adevărată 
sensațiune a produs în publicul ascultător 
marșul de Wagner „Sub pajura duplă“, 
esecutat de corul societății ndstre sub 
conducerea d-lui A. Popovicifi teol. a. III. 
Punctul culminant al seratei a fost „Cuvân
tul festiv“ rostit de d-1 Eug. P. Păcurar 
teolog a. III, prin care să lanseză întâia 
dră în public idea de a se ridica monu
ment episcopului martir „loan Inocențiu 
Clain“. De altcum întreg succesul seratei 

a fost aprețiat încă atunci imediat destul 
de favorabil din partea diarelor „Unirea", 
„Gazeta Transilvaniei", „Tribuna11, „Liber
tatea11. Ne ținem de datorință să amintim, 
că deși publicul nu s’a așteptat, ca noi 
chiar atunci să pășim în public cu idea 
monumentului și deși taxa a fost de tot 
bagatelă (60 fii. de personă), totuși s’a 
adunat suma — la care noi nu ne-am aș
teptat — de 154 corone.

Proprietar: Dr. Aurel ALiireșianu.

Redactor responsabil: Traian JET. Pop.

(Va urma)

■ ULTIME SC1RI.
Londra, 26 Iunie. Reconvales- 

cența Regelui va fi de durată lungă. 
Regele se simte relativ binișor. La 
prima operație nu s’a înlăturat, decât 
abscesul și e necesară o a doua ope
rație, care înse nu se va face cu
rând.

Petersburg, 26 Iunie. In 21 1. c. 
Țarul a primit o deputăție de Po
loni, condusă de contele Zamojsky, 
care i-a predat un memoriu cerând 
permisiunea de a pute forma o co- 
misiune pentru ajutorarea Polonilor 
prigoniți din Posen. Țarul a primit 
deputăția cu bunăvoință și a promis 
să răspundă, după-ce va studia fun
damental memoriul. Faptul acesta 
se comenteză, ca o dovadă de bu
nele sentimente ale Țarului față de 
Poloni.

Diverse.
FaWrea lucrurilor. O ddmnă, care 

avea mai mulți bani, decât bun simț, obici- 
nuia, când era la țeră, să-și arete giuva- 
ericalele și alte podobe, ca să uimescă pe 
țărani și să le dea o idee de avuțiile și 
superioritatea ei. Intr’o di un morar, care 
îi aducea acasă făină, își exprima admi- 
rațiunea pentru un ces elegant, ce’l purta 
dânsa, și asta îi măguli mândria așa de 
mult, încât îi arătă o superbă salbă de 
diamante și mai multe brățări. Morarul, 
după-ce se uita la ele câtva cu mirare, 
dise:

— Sunt fdrte frumdse și nu mă’ndoesc 
că costă fdrte scump.

— Intr’adevăr, sunt fdrte scumpe; cât 
bănuesci, că costă?

— Pe cinstea mea, nu pot ghici, răs
punse el.

— Ei bine! ele costă mai mult ca 
20,000 de lei.

— Și la ce servesc aceste petrii, 
ddmnă ?

— Oh, ele sunt numai de purtare.
— Și nu v’aduc nimic?
— Oh, nu.
— Atunci răspunse morarul, eu prefer 

cele două mari pietriiale mdrei mele, ele 
mă costă 1000 de lei, și ’mi-aduc 400 de 
lei pe an, și pe lângă asta, nu mi-e frică 
să mi-le fure cine-va.

Domna se simți atinsă de groso
lănia ideilor lui, ăr morarul era uimit, că 
cine-va pdte băga așa de mulți bani fără 
să producă, în obiecte așa de folositdre.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 26 Iunie 1902.

H. Pomul verde: Velicu, piei ar, 
Ploesci; Sauer, comerciant, Sibiiu.

H. Europa: Stamatis, propr. de fe- 
restrău, Crasna ; Heim, S. S. Georz, Schultz, 
Sibiiu; Druhek, Krattau; Engel, BriilI, 
Grauer, Viena; Dimer, Gâl, Kraus, Stiegler, 
Budapesta, voiagiorl.

H. Bucuresci: Obermayer, Sibiiu, 
Reiner, Dr. Kassai, S. Odorheifl; Rott- 
mann. Gross, Viena; Polak, Budapesta 
voiagiori; Goldstein, com. Buzău.

H. Grand: Friedlander, neg. de 
lemne, Cs. St. Kirâly; Friedmann, Ugron I., 
Ugron G.. comerciant!, Covasna; Fleischer, 
Bușteni; Guttmann, Ploiesci.
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Dela „Tipografia A. Mureșiami“ 
din Hărușstv, 

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

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

Cărți pentru comercianta 
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea in partidă simplă, de 
1. C. Panțu. O carte bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea. Pagini I —Vili 
—|— 213. Prețul 2 cor. (-]— 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de /. O. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informați uni, 
recomandațiunl și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplăt, de I. C. Panțu. Acostă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 

10 bani porto).
Procent, Promil, Interese și Te

oria conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe cfile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-|- 10 b. porto.)

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu. Tractâză principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (-j- 10 b. p.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut până acum.

1) Lascar Viorescu, O icbnă a Mo 
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-ț- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Hide, regretata 
ndstră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
bor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-ț- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loo frumos în literatura ro
mană. Prețul s’a redus dels 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu &7 figuri în 
text, de I). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 oor. 60 b. (~|~ 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu semă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor'de 
Jlf. C. Suțu, o interesantăconferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. Jn loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F, M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pas’, cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul « de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile

sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-ț- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatu ?“ 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seridse și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pote ooupa 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 acâst.ă 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 totă 
Se pote procura la. Tipografia A. Mureșianu 
pe lăngă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

„Carnetul Roșu1*, 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 
numârosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 60 bani.

A apărut „Cartea sOcrelor* de Ma
rion, o broșură h«zlift de 128 pagini, cu- 
pOuclând peste 50 de poesii la adresa sd- 
cielor. Broșura ofere lectură fort.e plăcută, 
mai ales pentru gineri. „Cartea s6crelor“ 
se pdte procura și dela Tipografia „A. 
Mure.șianu“ în Brașov cu prețul de 1 cor. 
plus 5 bani porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 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’/2°/0 . 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2o/o- 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 207.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.75 
Renta de argint austr......................... 101.60
Renta de hârtie austr......................... 101.50
Renta de aur austr..............................120.80
LosurI din 1860.................................. 152.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 80
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 695.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 175,—
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.25
London vista............................. 239.95
Paris vista.................................. 95.32
Rente austr. 4n/0 de corone 1. . 99.75
Note italiene.................................. 94.—

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Iunie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 71 19.07
Galbeni „ 11.20 7? 10.30
Ruble Rusescl „ 2.54 77 —.—
Mărci germane „ 117.25 n
Lire turcescl ,, 21.40 71 21.50
Scris, fonc. Albina 5°/r 101.— n 102.-

Vez-iltablle nuntiși, deeă HSăcare «ulii» este prov<‘4uln cu mareo <Ie 
apărare a iui A. și eu >autiacrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite hole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificatul^ se vor urmări pe cale jwtecătorâscă.
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Fnanzbranntweiri și sh&w a lui
VszrHo SsîJill dâcă fiecare sticla este-o rovedută cu marca de scutire și cuVdnidllJliil fluhtdî, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (froțatj alină durerile de șolrlină și reumatism și a altor urmări de receiă. 
Prețul unei sticle originale plombate, Corone 1.90.
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Sz. 4035—1902^

Ârveresi hirâetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirbsâg, mint telekkOnyvi hatosâg, kozhirrh teszi, 

hogy „Furnica14 fogarasi tak.-phnztâr vbgrebajtatbnak Sasu Bucura szl. 
Stiria hagvatbka vegrehajtâst szenvedb ellem 400 korona tbkekbvcteles 
es jârulekai irânti vâgrebajtâsi iigyeben a brassbi kir. tbrv6nysz6k (a 
fogarasi kir. jârâobirosâg) teriiletbn levb a hurezi 121 sz. tljkvben Sasu

tlkvi.

Bucura szl. Stiria, Sucaciu Juon Juon, Sasu Juon tulajdonâul felvett
58 hrsz. egesz ingtlnra 18 kor. 2155 hrsz. egesz ingtlnra 37 kor.

163 n n 21 55 2164 5? 77 75 16 r

334 n n 8 Ti 2198/1 77 n 57 17 77

344 w n n 72 Ti 2267 5? n T> 27 57

346 n w n 43 n 2278 51 >5 Ti 15 77

401 w w Ti 47 2289 55 55 75 11
867 îi « n 30 n 2303/2 W 77 17 Ti

966 55 32 55 2324 11 15 57 31 75

968 n n T 22 2349 n n 19 Ti

986 n » 51 35 51 2351 51 Ti n 15 Ti

1263 Ti 1? V 36 71 2356 55 77 55 5 n

1383 Ti Ti n 19 71 2376 51 77 71 8 Ti

1402 n n 77 22 1?
2413/2 n Ti V 2 Ti

1406 55 Ti r 7 n 2417 57 7) 77 17 n

1434 Yi 55 36 77 2430/1 5? 75 57 24 55

1557 Ti Ti 55 91 77 2447 n 77 75 14 Ti

1772 7) îl 5 51 2578 n n 77 34 57

1940 77 55 11 25 77 2606 55 55 Ti 23 77

1942 51 Ti n 7 77 2995 75 Ti Ti 13
1957 n n 55 19 W 3065 7? 7 5? 27 a

2061 n n Yi 20 77 3203 71 71 75 19 T.

2151 Ti 55 » 33 n 3863 Ti 77 W 45 77

koronâban ezennel megăllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik. A. 3465
hrszâmraa kerelem elutasittatik, mert erre a tulajdonjog B. 1. alatt Ser-
ban Juon Maria ds Czecz Juon Anna javâra elrendelte âs bogy a fen- 
nebb megjelolt ingatlanok az 1902 evî Julius ho 19-ik napjan clelslott 9 
orakor Hurdz kozseg hâzânâl megtartandâ nyilvânos ârverâsen a meg- 
âllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LXt.cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal sză- 
mitutt 6s az 1881. evi november 1-ea 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyminisz- 
teri rendelet 8. § âban, kijelolt bvadhkkepes brthkpapirban a kikiildOtt 
kezâhez Jetenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelcnbben a banat- 
pânznek a birosâgnâl elfileges elhelyezeserfil kiâllitott szabâlyszeru elis- 
mervenyt âtszoigâltatni.

F ogar as, 1902 evi âpcilis h6 24-ik napjân.
A. kir. jarăsbirosâg mint tlkbnvvi hatosăg. 1.(577)
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Supun de copii a lui Moli.
C>-1 mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a peh’i, cu deosebire pentru f-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Pie-care bucată de săpun, pentru copii este provețfută cu marca 
de apărare A. Moli

’S't-JsM.Uereft |»ris)i«!iig»«8ă prin

Faraasacistiiăl A. WO1LIL,
c. și r. fnmisor ai curții .imperiale Viena, Tadiianbcn 9

Comande din provincia se efectueză jlilnic prin rambursa poștală.
La depozite sâ se ceru anii mit preparatele provâqute cu iscălitura și marca 

de apărare, a lui 4. MOLL.
Deposits în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 

și engros la 0. Eremia Nepoții, Teutsch & Tariler. —*
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iftarefian
Brașov, Tergul Hindus !W.

Acest stabiliment este provefjut cu cele 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine
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Comandele eventuale

a putd esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri-

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Convcvtc; in Iotă md^ionea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREfURl-CuȘS ȘI DIVERSE 
BILETE DE MOMENTARI. 

se primesc în biuroul
O tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 

giul I, cătră stradă. — Prețmle moderate. — Co- 
5 mandele din afară rugăm a le adresa la 
| Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI »E SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE 

roi pWodice.
BILETE DEVISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMe/eLEGANTE. 
BILETE DE LO&ODHĂ Șl UE NUNTĂ 

DU)?Ă DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.
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•MT „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremlas Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


