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Deciind și desastrul
Ultimul period al campaniei memorandiste.

XI.

încă și acum acei dii minorum 
gentium, cari au ajuns, cum (jiceau 
ei, se moștenescă comitetul întem
nițat, fac mare cas și șgomot cu 
adunarea poporală din , Noemvrie 
1894, care pretind a fi fost fătul 
inițiativei și a stăruințelor lor. Și 
astăcpL încă ei se provocă la acel 
meeting ca la o dovadă nimicitdre 
față cu bărbații independenți ai par
ti duluir cari, fără a pune nici cea 
mai mică piedecă acelei întruniri și 
cunoscând prea bine și de aprope 
tote cele ce se petreceau după cu
lise, au protestat în contra unelti
rilor lor, atât de păgubitore intere
selor de esistență ale partidului nos
tru național.

Numai înainte cu vre-o trei luni 
foia română dela Arad, care „în 
virtutea dreptului firesc de succe
siune11 — vorba părintelui Mangra— 
țese mai departe firul zizaniilor și 
intrigelor Introduse de vechia „Tri- 
bună“, ne adresa cu maniera ei bine 
cunoscută următorea întrebare :

„La 1894 în Noemvrie, nu di
rectorul „Gazetei11 combătuse și luase 
atitudine contra adunării generale 
din Sibiiu, în care am protestat cu 
toții (minus directorul și câțî-va 
mo ciorii ști) contra ordonanțelor lui 
Hieronymi și a sălbaticei arestări a 
comitetului național ?“

Neadevăr sfruntat e și acesta, 
cum neadevăr sunt tote câte le-a de
bitat și le debiteze amintita fbie în 
contra nostră. De o combatere a ace
lei adunări poporale — nu adunare 
generală, căci acâsta era numai con
ferența partidului — n’a fost șȚnici 
că putea fi vorba. A combate o adu
nare, orî-care ar fi, însemnă a nu fi 
mulțumit cu programul și decisiu- 
nile ei. Der acestea nici că le cunos- 
ceam decât din nisce vage indicări.

Se trata numai de întrebarea : ce 
era dator să facă comitetul și succesorii 
lui legitimi și nelegitimii seu, cum 
se mai titulau colectiv, „fruntașii 
autorisați ai partidului11, să con- 
chieme conferența partidului ori un 
meeting ?

La consfătuirea intimă din Si
biiu, la care au luat parte toți mem
brii comitetului central 14 4'le după 
procesul pentru memorand, s’a de
cis și comitetul a promis sărbăto
resc e, că va conchiema fără amâ
nare conferența generală a parti
dului.

La consfătuirea din Arad, ținută 
cu patru luni mai târcjiu s’a reînoit 
acel postulat și „autorisații11 de totă 
categoria s’au obligat moralicesce 
de a stărui pentru conchemarea con- 
ferenței delegaților alegătorilor noș
tri. Acolo nu s’a discutat asupra ces- 
tiunii de a protesta ori nu, ci nu- 

■ mai despre aceea cum și în ce mod 
să se protesteze cu mai mare tărie 
și mai cu efect în interesul apărării 
organisațiunii nostre de partid.

Se scie că ordinul agresiv și 
ilegal al ministrului de interne dela 
16 Iunie a privit nu pe alegătorii 
noștri ci organisația nbstră. El a și 
fost prin urmare adresat „reuniunii11 
conducătorilor partidului național ro
mân.11 Aceștia erau der chemați în 
primul rând și înainte de tote a răs
punde la măsura volnică a minis
trului.

Faptul, că cei-ce „se angajaseră11 
să ducă mai departe afacerile co
mitetului, au trecut în contra do
rinței și voinței manifestate unanim 
în amintitele consfătuiri peste orga
nisația partidului, dând astfel în 
glasul ministrului, și au conchemat o 
simpla adunare poporală, lămuresce 
în destul incapacitatea, nesinceri- 
tatea și neseriositatea lor față cu 
marea causă a partidului.

Temutu-s’au cumva, că conche- 
mându-se conferența partidului, în 

ambele cașuri, când ar fi fost ad
misă ori oprită de guvern, li-se va 
strica socotela? Ori au fost conduși 
numai de curentul anti-mocionist și 
anti-gazetist, ce’l pregătise „aprigul 
luptător11 și „mijlocitorul sub a vre- 
milor cârmă11 Vasile Mangra prin 
intrigile sale, cărora li-a fost succes 
a zădărnici concentrarea în condu
cerea partidului? Destul, că cUarele 
adversarilor esistenței nostre națio
nale constatau cu satisfacțiune, că 
la Sibiiu s’a întrunit numai o adu
nare de alegători, er nu delegații ale
gătorilor, cari constituiau represen- 
tanța partidului.

După acesta mai pote fi mirare, 
că încercarea mai târzie a presiden- 
tului comitetului, după-ce eșise din 
închisore, de a întruni conferența 
partidului, ca să-i comunice ordinul 
ministrului Hieronymi, n’a reușit?

Dâr despre tote acestea orga
nul nostru a făcut constatările sale 
din tote punctele de vedere la tim
pul său și nimeni, nici chiar Vasilie 
Mangra, care uimise lumea româ- 
nescă cu diletantismul său politic, 
n’a putut să le restrângă cu argumente 
obiective, pănă în c|iua de astădl.

N’a combătut der directorul 
„Gazetei11 adunarea dela 1894, ci a 
declarat numai, după-cum s’a cuve
nit, că „ori-ce ar decide acea adu
nare de alegători, ea nu va pute 
prejudeca organisației partidului nos
tru, căci ultimul cuvânt în cestiu- 
nile de esistență ale partidului îl 
pote avă și-l va ave numai confe
rența bărbaților lui de încredere 
aleși de totalitatea alegătorilor no
ștri11.

De tot respingător a fost și va 
rămâne cinismul, ce l’au dovedit 
„moștenitorii11, când spre a-și apăra 
procederea condamnabilă în cestiu- 
nea consfătuirilor dela Arad, și-au 
luat refugiul la afirmarea, că deja cu 
trei luni înainte de acele consfătuiri 

și încă înainte de ce au fost tîriți mem
brii comitetului în închisore, „fruntașii 
autorisați ai partidului11 (!) s’ar fi în
țeles și ar fi hotărît, ca tote să ur
meze așa cum au urmat.

Atunci ce sens a putut ave tătă 
comedia cu mijlocirea înțelegerei 
„sub a vremilor cârmă“, ce sens au 
avut „lacrimile11 vărsate pentru-că 
n’ar fi fost posibil, ca „toți să fim 
la un loc11, decă nu ca lui Man
gra și soților săi în succesiune 
să li se dea prilegiu de-a reînoi fră
mântările miserabile dela 1891/2, 
spre cea mai mare desfătare a „ghi- 
nerarului11 lor deșertat?

Independența Bulgariei. Cores
pondentul vienes al diarului „Timesu a 
anunțat diarului seu, că Austro-Ungaria a 
primit asigurări din partea Rusiei, că cu 
ocasia visitei principelui Ferdinand în Ru
sia, n’a fost vorba de independența Bul
gariei. Față de acesta diarul rusesc din 
Petersburg „Birsz&vija Vjedomosti“ scrie, 
că cercurile oficidse și neoficiose rusesc! 
vor saluta de-opotrivă cu însuflețire re- 
cunoscerea independenței Bulgariei. Rusia, 
adaugă numita foie, are nevoie de state 
independente, tari și înfloritdre în Balcani, 
pe când Austro-Ungaria s’ar bucura, dâcă 
acolo ar esista numai state slabe, certate 
între sine și cari se fie avisate la pro
tectorat.

De la mormentul lui Iancu.
Deva, 16 Iulie n. 1902.

Nieste î ncâ recentă memorie 
depunerea de vvwa cunun ei tinerimii pe 
mormentul scumpului nostru mort dela 
Țebea, îndeplinită în 3 Iulie n. a. c. de 
d-nii Francisc Hossu-Longin, George No- 
vacovic! și Dr. Iustin Pop. Credeam atunci, 
că acest clenodiu inocent, care a trecut 
chiar și prin focul purgator ăl justiției 
unguresc!, — va sta nealterat pe cruce,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
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De Guy de Maupassant.
— Fine. —

Ea îl iubia încă și mai mult, ferme
cată, sugestionată de roșeța apei colo
rate, de frumuseța clondirelor strălucitdre 
de cristal.

Ea păstra acestă amintire nestinsă 
în taina inimei sale, și peste un an, întel- 
nindu-1 eră în dosul școlei, unde se juca 
cu camaradă săi, îl cuprinse în brațe 
și îl sărută cu atâta foc, încât băiatul în
cepu să plângă de frică. Pentru a-1 liniști, 
îi dădu bănișorii, ce-i strînsese : trei franci 
și trei-deci, o adevărată comoră, la care 
băiatul se uita cu ochii holbați.

El luă banii cu lăcomie și se lăsă în 
schimb să-l desmerde fata.

In timp de alțî patru ani, tdte eco
nomiile ei treceau în mânile băiatului. El 
le incassa liniștit și în schimb se lăsa să 
fie sărutat. Odată i-a dat trei-deci de go- 
ogani, altă-dată doi franci, erăși altă-dată 

doi-spre-dece gologani. Ea plângea, căci 
îi era rușine, că suma e așa de mică, der 
anul fusese atât de rău. Ultima-oră i-a 
putut da cinci franci, o monedă frumdsă, 
mare, rotundă, la privirea căreia el zimbia 
mulțumit.

Ea nu se mai gândia, decât la el, 
er el o aștepta acum cu un fel de nerăb
dare și când o zăria, îi fugea înainte, 
ceea-ce îi făcea atâta bucurie, încât era 
pe aci se-i crape inima.

Pe urmă dispăru băiatul. L’au trimis 
la gimnasiu. ■ Ea află despre acâsta prin 
întrebări dibace și întrebuința mii de apu
cături, spre a schimba planul originar al 
călătoriei părinților și a aranja lucrurile 
ast-fel, încât sosiră aici tocmai în timpul 
vacanțelor. Și a reușit, după-ce un an în
treg a întrebuințat tote șiretlicurile posi
bile. Nu-1 văduse timp de doi ani și abia 
îl mai recunoscea, atât de mult crescuse 
și așa de frumos era în tunica lui cu 
bumbi de aur. Der se făcea, par-că nu 
ar vede-o, și trecu sumeț pe lângă ea.

Ea a plâns două dile necontenit și 
din acel ces începu să sufere chinuri 
nespuse.

Ca și mai ’nainte, venia și acum în 
fip-care an pe aici; ea trecea pe lângă el, 
fără să aibă curagiul a-1 saluta, er el nu 
o mai învrednicia de-o singură privire. Eă 
îl iubia cu o iubire fără margini. Pe pa
tul ei de morte mi-a mărturisit: Este sin
gurul bărbat, pe care l’am vedut pe pă
mânt; nu sciu, decă, afară de el, mai sunt 
și alții!

Părinții i-au murit. Ea continuă cu 
meșteșugul lor, însă acuma umbla cu doi 
câni mari și puternici, cărora nimeni n’ar 
fi îndrăsnit a se împotrivi.

Intr’o di, întorcendu-se erăși la satul, 
unde era de alt-fel vecinie cu inima și cu 
gândul, vedu cum iubitul său eșia din 
farmacie cu o cocdnă tînără la braț.

Era soția lui. Se însurase.
In sera dilei aceleia sări în lac. Un 

trecător, care se nimeri tocmai prin apro
piere, o scdse și o duse la farmacie. Tî- 
nărul Chouquet veni și el, îmbrăcat în ha
lat, se făcu, că nu o cunosce, o desbrăcă, 
îi făcu nisce fricțiuni și apoi dise cu voce 
bruscă: Nu fi nebună! De ce faci aseme
nea prostii ?

Atâta a fost de ajuns, pentru a-o 

vindeca. El i-a vorbit. Ea era fericită pen
tru mult timp.

Ohouquet refusă să primâscă vr’un 
onorar pentru ostenelă, deși ea stăruia 
pentru acesta din tote puterile.

Așa s’a petrecut întrega ei vieță. 
Oârpia scaune și se gândia la Ohouquet. 
In fie-care an îl privia prin giamurile far
maciei și apoi cumpăra dela el mica sa 
reservă de medicamente. In acest chip îl 
putea vede cel puțin, putea să vorbescă 
cu el și putea să-i dea bani, ca și mai 
’nainte.

Cum vă spuneam, ea milri în primă
vara acâsta. După ce mi-a povestit întrega 
sa istorie tristă, mă rugă se-i predau lui, pe 
care l’a iubit cu atâta credință, economiile 
ce le-a făcut în totă viața sâ. Căci ea n’a mun
cit, decât pentru dânsul, a suferit lipsuri 
numai pentru dânsul, numai pentru-ca se 
pdtă pune la o parte căți-va gologani, ca 
să fie sigură, că după mdrtea ei se va 
gândi odată la ea.

Și îmi predete 2337 franci. Oei 37 
franci îi dădui preotului pentru înmormân
tare, âr restul îl luai la mine.

A doua di după morte mă duseiu Ia 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Kr. 146.—1902.

pentru-ca pănă îl va lăsa vremea, în ploi 
și vânturi să vestescă neschimbata pietate 
pentru eroul nostru.

Amar ne-am înșelat însă în nădejdea 
blândă 1

Etă cum ne descrie un Român de 
bine cele întâmplate cu cununa, de la de
punerea ei încoce.

Brad, în 15 Iulie 1902.

Adi, în 14 Iulie a. c. la drele 5 p. 
m. am fost la Țebea și am cercetat mor
mântul lui Iancu.

Cununa e mutilată, și deja e în bi
serică atârnată pe părete la partea stângă. 
Etă ce s’a întâmplat cu cununa de la de
punerea ei. încoce

Joi, în diua depunerei, pe când 
d-vdstră erați încă în Brad, pe la lirele 
2 p. m. doi gendarmi din Baia-de-Oriș, 
au luat cununa dela mormânt, și unul 
o ducea pe umeri cătră Baia-de-Criș. 
Tocmai atunci venea de cătră Baia-de- 
Criș, un tânăr român. Acesta a întrebat 
pe gendarmi, că unde duc cununa, și decă 
au mandat dela fisolgbirău să-o confisce ?

Ei au răspuns, că n’au mandat. „Atunci 
pune-ți-o erăși de unde ați luat’o, căci 
n'aveți nimic cu ea". Gendarmii numai 
decât au și dus’o îndărăt și au reaședat’o 
pe mormânt.

Sâmbătă 22 Iunie st. v. pe la drele 5 
post. m. același tînăr s’a dus la cimiter 
să vadă cununa.

Der cununa era deja mutilată. Anu
me din acea parte a pantlicei, pe care era 
inscripțiunea: „Tinerimea română lui A- 
vram lancuu, sunt tăiate literile... nou 
cu pantlică cu tot până la capăt. Astfel 
de partea acesta se pdte ceti numai ^Ti
nerimea română lui Avram Ia11.... Infer
nala mână a ciuntit numele Iancu, rămâ
nând numai la, încât cetitorul nu mai scie, 
cui e consacrată cununa. Asemenea a fost 
tăiată o bucată și din cealaltă parte a 
pantlicei, care portă inscripțiunea „Dormi 
în pace, noi veghiăm“, fiind ciuntită litera 
m dela cuvântul ultim. Cununa astfel ciun- 
gărită de ambele capete, fiind și forte mo
totolită, s’a adus un fer de călcat și fu 
călcată frumos și atârnată erăși la mor
mânt. Tînărul amintit, Sâmbătă sera (22 
Iunie v.) vedând, că începe a ploua tare, 
a luat cununa de pe mormânt și a dus’o 
în biserică. Altcum sigur, că în întunere- 
cul nopții ar fi fost sfîrticată, ori chiar 
furată.

Duminecă sera în 23 Iunie v. fiind 
presăra de Sânziene, fetele din Țebea au 
pus pe crucea lui Iancu „cunună de Sân
ziene" după obiceiul român, deră peste 
nopte cununa a fost totă sfîrticată și flo
rile împrăsciate pe pământ. Tot ast-fel a 
fost sfîrticată o cunună de flori dusă în 
29 Iunie st. v. din Bj^d.

Tote aceste acte'iî^V bătăcie denotă, 
cum șoviniștii dela putere epuisându-șî mij- 
locele, în sensul lor legale și neputând ajun
ge cu aceste la scop, nu se sfiesc a usa în 
modul cel mai temerar și de alte mijloce 
miserabile, pentru cari nu mai pot pretexta 
violarea legii nici chiar în sensul lor. Spre 
acest scop bune instrumente li sunt gen-

Chouquet. L’am găsit la dejun. Ședea la 
masă față în față cu nevastă-sa. Aveau 
înfățișarea omenilor sănătoși, mulțumiți.

Mi-au oferit un scaun și o vișinată, er 
eu începui cu voce emoționată a mă achita 
de sarcina primită. Credeam, că povesti
rea îi va mișca pănă la lacrămi.

De abia audiînse Chouquet, că acea va- 
gabundă cerșitdre l’a iubit pe el, sări sus 
ca înțepat de șerpe, ca și cum i-ar fi 
stricat reputația, i-ar fi furat respectul 
dmenilor cinstiți și ondrea, seu ca și 
cum i-ar fi stricat un obiect fragil,
care înse i-a fost mai scump decât
vieța. Nevasta lui, care era încă și mai 
înfuriată, decât el, striga necontenit: Cer- 
șitdrea ticălosă 1 Cerșitdrea ticălosă! fără 
se mai găsescă alt cuvânt în indignația sa.

Chouquet se ridică de pe scaun și se 
plimba iritat în sus și în jos. Boneta îi 
era într’o ureche. Apoi se adresă bâlbă- 
ind cătră mine: S’a mai audit așa ceva 
doctore? Se pote, ca să-i se întîmple] unui 
bărbat ceva mai neplăcut? Decă ași fi 
sciut acesta, pe când era încă în vieță, 
ași fi pus poliția să o aresteze și se o în
vețe Iminte, și se o bage în temniță, de 
unde se nu mai fi eșit. 

darmii, ddr evident, că alții sunt la spatele 
lor, cari îi dirigeză.

Nu seim, intoleranța șovinistă cu de
cadența ei, ori frica de memoria lui Iancu 
i-a pus să făptuiescă fărădelegea mon- 
strudsă. Vor fi amândouă la mijloc, der 
noi le ijicem, că prima se va înăbuși cu 
timpul ea în sine, er de a doua nu vor 
scăpa, căci prin atari bruscări nelegiuite 
vor ajunge, ca mormântul dela Țebea se 
fie pentru noi și mai puternic isvor de 
iubire de neam, de însuflețire și de 'jert
fire pentru idealurile poporului român.

Impodobescă numai gingașele Ro- 
mâncuțe dela Țebea movila lui Iancu, 
căci prin acesta îndeplinesc slujba înaltă 
a Vestalinelor romane, cari păziau se nu 
se stingă focul etern din vatra Romei, 
focul iubirii de neam.

Treizeci de milione de Unguri.
Sunt minunate rddele șovinismului. 

„Se ne înmulțim! Să ne înmulțim 1“ strigă 
în cor tote organele pressei maghiare.

După ultimul recensământ, numărul 
Ungurilor se ijice că ar fi ajuns la cifra 
de 8 seu 9 milidne din cele 19 milidne, 
ce formeză populația țărilor de sub co
rona sfântului Stefan. Va se dică, cu toți 
jidovii și renegații la olaltă au ajuns la 
resultatul mulțumitor, die unii, de a se fi 
înmulțit pănă au ajuns a forma aprope 
jumătatea populației totale. De aici și 
pănă la înjghebarea statului național ma
ghiar unitar... nici nu e tocmai așa de
parte.

Este de prevădut însă, că Ungurii 
nu se vor opri la maghiarisarea restului 
naționalităților. Ei vor să ajungă mai de
parte, să se înmulțescă pănă la cifru de 
30- milidne de Unguri. A spus’o însuși Ra- 
kosi Jeno într’un discurs rostit acum de 
curând cu ocasiunea sfințirei unui steag.

Da, treideci de milidne 1 Nici mai 
mult nici mai puțin. Și decă o spune a- 
cesta Răkosi, așa trebue se fie, căci Râ- 
kosi dor scie ce vorbesce.

Și e multă logică în fantasia orato
rului și scriitorului maghiar. Pentru-că, 
decă s’au pornit odată pe terenul espan- 
siunei, urmărind ținta nebulosă a maghia- 
risării tuturor poporelor, ași vre să sciu, 
cine i-ar pute obliga se se oprescă la cele 
19 milidne, ce locnesc în cadrul țării udat 
de cele patru fluvii? De ce n’ar merge 
mai departe, să mai cucerescă încă 11 mi
lidne de prin vecini, ca se formeze o na
țiune unitară maghiară în cifra rotundă 
de 30 milidne? Cam atâția sunt și Italienii. 
De ce n’ar pute fi și ei atâția câți sunt 
și Italienii? Hai?... ,

Diarul lui Banffy „M. Szo" se ocupă 
cu deamănuntul cu discursul lui Râkosi 
și în ultimul seu număr publică un prim 
articol sub titlul de „Trei-deci de milidne

La un asemenea resultat, mărturisesc 
că nu mă așteptam după intervenția mea bi- 
nevoitore. Nu sciam, ce să die seu să fac. 
Trebuia însă cu ori-ce preț'1 să mă achit 
de însărcinarea primită și începui din nou: 
Femeia m’a rugat, să vă aduc economiile 
ei, în suma de 2300 franci. Inse de ore-ce 
văd, că ceea-ce v’am comunicat, vă 
este atât de neplăcut, cred că lucrul cel 
mai bun ar fi, decă banii s’ar da pe semâ 
săracilor.

Amândoi se uitară la mine ca încre
meniți.

Eu scosei banii din buzunar, bani 
miserabili, ticăloși, din tdte țările și tote 
felurile de monede. Aur, argint, nichel. 
Apoi întrebai: „Ce credeți?"

Madame Chouquet și-a regăsit cea 
dintâiu firul: „D’apoi, că.... decă a fost ul
tima voință a femeii.... ne vine forte greu 
a-i refusa"...

Bărbatul ei, care era mai încurcat, 
adaugă: „Am pute cumpăra ceva din ei 
pentru copii".

Eu răspunsei rece: „Cum credeți."
El continuă: „Deore-ce așa a fost 

voința ei, primesc banii. Se va găsi de si

de Maghiari". Conclusiile la cari ajunge 
însă diarul banffyst nu sunt de loc 
satisfăeătdre. Bine vorbesce Răkosi și îi 
place hri „Magyar Szo" cifra rotundă vi
zată d'e eminentul orator. Ceea-ce a spus 
Răkosi nui este, după „M. Szo", decât o 
variantă a axiomei marelui Szechenyi Ist
van, care’ a dis memorabilele cuvinte: 
„Așa de puțini suntem, încât ar trebui să 
grațiăm și> pe paricid!, numai, ca se nu 
ne scadă numărul".

Se întrebă însă numitul diar: Cum 
să putem noi realisa cele 30 milidne, când 
cu durere trebue să constatăm din opera 
etnografică a lui Balogh Păi, publicată de 
curînd, că în timpul de trei-deci și atâția 
de ani, de când avem pânea și cuțitul în 
mânile nostre; n’am putut să asimilăm de
cât o sumă, minimală de comune locuite 
de naționalități, pe când Ungurii au per- 
dut în același timp 2—300 de comune?... 
Va să dică am câștigat maghi-arisarea apa
rentă a câtorva comune, și am perdut în 
schimb sute de comune curat maghiare.

înmulțirea1 Ungurilor prin- nascerî nu 
se pdte aștepta, dice „M. SzdȚ din causa 
stării economice ticălose. Ungurii în loc 
să se înmulțescă emigreză, și locul lor îl 
ocupă imigranții streini... Pe calea asimi
lării nu ne putem înmulți, cât1 timp limba 
armatei este cea nemțescă, pentru-că na
ționalitățile își die: Ce să ne silim a în
văța limba maghiară, când vedem, că și 
Maghiarii sunt forțați a învăța nemțesce? 
Apoi asimilarea o mai împedecă și legea 
naționalităților, impusă din Viena, și pro- 
tegiarea (!) cea mare, ce li-se acordă tot din 
Viena bisericelor naționale. Față cu șco
lile confesionale statul este impotent, er 
școli maghiare n’are de unde înființa, căci 
banii îi cheltuesce pentru armată...

II dore pe „M. Szo", că naționalită
țile se întăresc pe terenul economic și se în
tăresc, deși pare a fi paradoxal,, chiar prin 
faptul inferiorității lor. Căci, după „M. Szo" 
e o regulă generală etnografică, că o rassă 
inferioră, cum sunt de pildă Românii, (?) 
are putere expansivă mai mare, decât o 
rassă superioră, cum sunt Maghiarii, după ’ 
cum sciut este, că aici pe pământ reul (sic) 
se întide mai repede, decât binele. —

După-ce organul banfist a stabilit de- 
abinele- teoria etnografică a reului și bi
nelui pe pământ, ajunge la conclusiunea, 
că bine1 este se se sporescă Ungurii și la 
număr, der mai mare grijă trebue să pună 
pentru consolidarea internă și formarea ca
racterelor. GăcI pe timpul lui Arpad, Un
gurii n’au fost 8 milidne, și totuși au cu
cerit țera, și nici pe vremea lui Matia 
n’au fost 8 milidne și- totuși Ungaria era 
mare putere. Acum, ce e drept, hotăresce 

I numărul la alegeri etc. „M. Szd" spereză 
însă, că în curînd națiunile se vor întdree 
la cele vechi, și în curând va veni erăși 

gur un bun prilej pentru a face o faptă 
bună cu ei".

I-am dat banii, am salutat și am eșit.
A doua di mă căută Chouquet și mă 

întrebă fără nici o introducere: „Der că
ruța? Femeia avea și o căruță. Unde a 
rămas? Ce ai de gând se faci cu ea" ?

„Nimica, luați-o decă vreți!"
„Tocmai am acuma mare nevoie de 

așa ceva".
Cu acestea eși. Eu însă îl chemai 

îndărăt: „Femeia mai avea și un cal bă
trân și doi câni, nu vreți să-i luați și pe 
aceia ?“

Se opri 'surprins: „Nu-mi trebuesc. 
Ce să fac cu ei ? Faceți d-vdstră, ce cre
deți". El rîse și îmi întinse mâna.

Cânii i-am oprit la mine. Parochul, 
care are grajd, primi calul, trăsura o luă 
Chouquet, er pe bani și-a cumpărat bu
nul om cinci acțiuni de ale căilor ferate.

Acesta este singura adevărată iubire, 
ce am întâlnit’o în vieța mea.

Medicul termină.
Marchisei i-se umplură ochii de la

crămi și suspină: Așa e, numai femeile 
pot iubi cu adevărat.

Trad, de: Oniță. 

i epoca, când va hotărî' destoinicia celor 
puțini asupra sortei mu’lțimei (Pasce mur
gul e...)

întâlnirea din Petersburg între 
regele Victor Emanuel și Țarul Nicolae e 
forte mult sărbătorită și aprecia-tă din par
tea pressei și a cercurilor politice rusescl. 
Diarului „Allgemeine Corr." i-se scrie din 
Petersburg, că nimeni nu se pdte în
doi de importanța acestei întâlniri^ care e 
mai mult decât un act de curtoasie. înde
lungatele convorbiri ale Țarului cu regele 
și ale miniștrilor de esterne Prinetti și 
Lambsdorl’f dovedesc, că sunt la mijloc 
cestiunî politice, cari privesc viitorul. Cine 
scie, decă cu ocasia acesta nu s’a tratat 
și despre sdrtea Peninsulei-balcanice.

Situația in Macedonia.
Din Macedonia sosesc vești alarmante. 

Diarele confirmă soirea, că situațiunea 
este estrem de gravă în vilaetul Monastir. 
Un locotenent bulgar în reservă, lankoff, 
a pătruns în Macedonia și a dat dela 
Strumița un manifest, proclamându-se co
mandant al armatei revoluționare pentru 
districtele Castoria, Lerin și Resen, loca
lități la graniță.

Diarul comitetului revoluționar bul- 
garo-macedonean „Rifomnâ^ vestesce de 
altă parte, că trei mii de omeni înarmați 
ascunși prin munți așteptă semnalul, ca 
se se pună în marș la moment-ul potrivit. 
Alți trei mii de omeni vor lua armele la 
cel dintâiil apel, ce li-s’ar adresa.

Turcia, la rândul ei, a grămădit nu- 
merdse trupe în Macedonia și la granița 
bulgară. Acestea trupe și pănă acum au 
luptat cu bandele lui Sarafoff, răspândind 
terore în populația satelor.

Pe când se petrec acestea, guvernul 
bulgar a chemat la sine pe căpeteniile 
comitetelor macedone și le-a făcut aspre 
imputări, amenințând cu disolvarea so
cietăților. Gercurile politice nu dau vre-o 
importanță acestei amenințări și sunt 
mai înclinate a crede, că guvernul din 
Sofia nu face decât se simuleze o pre
siune morală, fără efect, asupra turbu
rătorilor, pentru-ca să aibă cu ce se scuza 
înaintea lumii.

Sunt temeri, că viitorul va aduce 
mari surprise și evenimente însămnate în 
peninsula balcanică subminată de revolu
ționarii bulgaro-macedoneni.

Limba română — și încă csva.
„Budapesti Hirlap" s’a ocupat în 

două articole cu cestiunea maghiarisăriî 
Budapestei. Sunt nemângătați șoviniștii, că 
„capitala și residența" nici adi, după 30 de 
ani de absolută stăpânire ungurescă, nu 
e ceea-ce ar trebui să fie: maghiară.

Deși locuitorii Budapestei sciu 8/10 
parte unguresce, ei vorbesc totuși nemțesce 
căci în privința șovinismului „Maghiarii 
stau îndărătul Polonilor, Cehilor, Croați
lor, Românilor" (!)

Der nu acesta ne importă pe noi. 
Cu atât mai de interes este însă să rele
văm opinia, ce o are autorul articolului 
din numărul dela 16 1. c. al lui „Bud. 
Hirl." despre limba română. Etă ce 
scrie el:

„Să luăm esemplu — dice — dela 
Români.. Românii se sporesc strașnic în 
detrimentul Maghiarilor și Sașilor, deși ei 
n’au în mâna lor nici un fel de putere de 
stat. Se sporesc numai pe cale socială.

„Norocul limbei române este, că e — 
cu lipiciu, E o limbă forte ușoră, ceea- 
ce, durere, despre limba maghiară nu se 
pote dice. Der Românul, și mai ales fe
meia română este o adevărată răspândi- 
tdre a limbei. Nu vorbesce altfel, decât 
românesce. Ea impune ori cui vorba ro- 
mânescă. Săcuiul, Ungurul ori Sasul, care 
ia în căsătorie o Româncă, acela e pierdut.

„Un advocat sârb mi-a povestit, că 
odată un țăran român i-a întrat în cance
larie. începe se vorbescă românesce. Ad
vocatul nu cunosce limba română și-i spune: 
vorbesce serbesce, unguresce, ori nem- 
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țesce. Țăranul însă n’o face, și pe urmă 
părăsesce pe advocat. Se reîntorce însă 
curând. Jocul de mai ’nainte se repetă. 
Atunci advocatul îl cărtă, că de ce-i fură 
timpul; decă nu vorbesce decât românesce, 
să mergă la advocat român. Țăranul nu 
iese și advocatul îl dă afără. Atunci ță
ranul român vorbesce — unguresce.

„Cine a altoit statornicia acesta de 
rassă? Ea s’a născut cu ei. Măcar de ne
am nasce și noi cu ea“....

Din tote acestea autorul articolului vre să 
tragă conclusiunea, ca societatea maghiară 
să pornăscă odată acțiunea de răspândire 
a limbei maghiare mai întâiu în sînul Ma
ghiarilor înșiși. Budapesta însă să pre- 
mergă cu esemplu, ca să fie „capitală ma
ghiară, er nu numai capitala Ungariei".

Forte bine. Decă voi, șoviniștilor, re- 
cunosce și mărturisiți, că limba română e 
cu lipiciu, că e ușoră și frumosă, de ce 
atunci mai umblați cu gânduri de a-o 
stîrpi ?SOIRILE BILEI.

4 (17) Iulie.

La mormântul lui Cogălniceanu. 
Eri s’a făcut o procesiune la mormântul 
marelui bărbat de stat Mihail Cogălni- 
ceanu, în Iași, cu ocasia împlinirii a un- 
spredece anî dela mortea sa. In catedrala 
Metropoliei s’a celebrat în amintirea ma
relui bărbat un serviciu funebru. Au fost 
invitați să asiste.- familia, autoritățile ci
vile și militare, clerul, corpul profesoral, 
studenții și toți cetățenii. Formându-se 
cortegiul au plecat cu toții spre cimitirul 
Eternitatea. Aici, după obicinuitele rugă
ciuni, au ținut discursuri d-nii St. Șendrea, 
prefect N. Ganea, primarul G. B. Pe
ne seu.

Prăbușirea clopotniței catedralei 
San-Marco. Din Veneția se mai anunță 
următorele: Prăbușirea clopotniței cate
dralei San-Marco a produs o mare întris
tare în Italia întregă. Turnul înalt de 97 
metri (în nr. de eri s’a tipărit greșit 30) 
era unul dintre' monumentele cele mai de 
valore ale Italiei atât ca construcție, cât 
și ca vechime. S’a prăbușit partea din sus 
a turnului într’o înălțime de 68 metri. 
Grămada de ruine era de aprope 30 
metri înaltă. Prăbușirea a pricinuit stri
căciuni mari. Nu numai loggeta de lângă 
turn fu nimicită, ci a suferit stricăciuni în
semnate și palatul regal, numit pe italie- 
nesce Palazzo Reale, în care se află bi
blioteca regală și galeria de tablouri. 
Partea posteridră a palatului s’a stricat 
total. Două arcade ale palatului sunt pre
făcute în ruine. însăși biserica San-Marco 
a suferit stricăciuni. In cercurile artistice 
e mult regretată nimicirea lojei Sanso
vino. In loja acesta se afla tabloul „Jertfa 
lui Saula de Paolo Veronese și alte ta
blouri remarcabile. — Celebrul. architect 
vienes Otto Wagner fiind intervievat de 
un redactor dela „Fremdenblatt“ a dis, că 
întregul oraș Veneția e amenințat să se 
-surpe, deorece stâlpii, cari formeză fun
damentul, sunt putred! și prin urmare ei 
nu mai port suporta enorma greutate 
-de-asupra lor. Deja de ani de dile se ob
servă periculose oscilațiuni ale subsolului, 
.a cărui soliditate se micșoreză mereu. — 
Pagubele, în urma prăbușirii turnului, sunt 
de peste 6 milione lire.

Regele Italiei în Rusia. Alaltăeri 
a fost în Krasnoje Selo o mare revistă a 
trupelor sub comanda marelui duce Vla
dimir. Trupele erau în număr de 130,800 
■dmeni cu 52 baterii. După revistă per- 
sonele princiare s’au adunat în cortul im
perial, unde au luat dejunul. După dejun 
suveranii s’au reîntors în Peterhof. Regele 
Victor Emanuel plecă din Peterhof aji la 
orele 3 d. a.

Morte» unui politician maghiar. 
In diua de 11 Iulie a repausat în comuna 
Pomi (Remetemezo) din comitatul Sătma- 
riului Nicolae Ujfalusi, în etate de 92 anî. 
Ujfalusi a jucat un însemnat rol politic, 
începând încă dela anul 1841, când fu 
.ales deputat al comitatului Solnocuî-de- 

mijloc în dieta Transilvaniei. Apoi a fost 
deputat în dieta dela Pojun și pe urmă 
în mai multe rânduri în dieta din Buda
pesta. La 1861 viceșpan, la 1867 scurt 
timp căpitan al districtului Cetății de 
Piatră (Chioar), apoi fișpan în Sătmariu, 
comisar regesc, fișpan al comitatului Ca- 
raș-Severin. Repausatul era mare proprie
tar și dela 1880 trăia retras în comuna 
românescă Pomi. Totă vieța sa publică 
șî-a petrecut’o în comitate locuite de Ro
mâni și ceea-ce îl distingea mult de cei
lalți fișpanî, viceșpanî, comisari, judecă
tori etc. unguri, era, că cunoscea bine 
limba românescă și, lucru de sigur rar la 
noi, era vechiu abonent al „ Gazetei 
Transilvaniei, numărul de Dumineca. La 
jumătate de an, când obicinuia a reînoi 
abonamentul, mandatul lui Ujfalusi sosia 
cel dintâi la administrație scris de mâna 
lui proprie, și înainte de asta cu câte-va 
săptămâni și-a reînoit erăși abonamentul 
pănă la sfîrșitul anului. — Fie-i țerîna 
ușoră1

Călare dela București la Metz. 
Din Viena se anunță trecerea prin localitate 
a căpitanului român Miron Costin care, 
precum se scie, a întreprins să parcurgă 
călare distanța Bucuresci-Metz. Etapa de 
1230 kilometri — Bucuresci-Viena — a 
fost străbătută în 11 dile, câte 125 de 
chilometri pe di; în diua a opta intre- 
pidul călăreț a făcut 143 de chilometri. 
Iapa în vîrstă de opt ani, de demi-sang, 
a sosit la Viena în stare escelentă și 
a fost dusă în grajdurile prințului Schwar
zenberg, unde au mers multi ofițeri 
ca s’o vadă. Alaltăeri la amiadi căpitanul 
Costin a plecat înainte. Va trece prin 
orașul Linz, Miinich, Augsburg, Ulm, Stutt
gart și Strassburg și de aici se va duce 
la Metz, având a străbate astfel încă 
2160 chilometri.

Starea sănătății regelui Eduard 
al Angliei s’a ameliorat în măsură, încât 
medicii i-au permis să mergă, pentru re
creație, pe insula Wight. Alaltăeri regele 
a fost dus cu trăsura din palatul Bucking
ham la gara Victoria. La orele 2 a sosit 
în Portsmouth, de unde cu vaporul a 
plecat spre Wight. Regele se simția re
lativ destul de bine.

Jubileul esamenului de maturitate. 
In Ungaria esamenul de- maturitate s’a 
introdus în anul 1852. Din mai multe 
părți s’a manifestat dorința de a serba 
jubileul de 50 ani al întroducerei acestui 
esamen.

Ocolul pământului pe jos. Luni au 
sosit în Bucuresci tinerii turiști francesî 
Albert Eeivret și Charles Bignet, cari fac 
ocolul pământului pe jos. Ei au pornit 
din Francia acum doi ani. Pănă acum au 
străbătut Belgia, Olanda, ducatul Luxem
burg, Alsacia și Lorena, Elveția, Italia, 
Austro-Ungaria, și prin Serbia au intrat 
în România. D’aci vor pleca în Bulgaria 
și prin Turcia se vor duce în Egipt și 
America. D-l Faivret și-a făcut chiar ser
viciul militar în Africa, unde s’a angajat 
ca voluntar în reg. 3 tiraliori algerieni. 
Ambii turiști sunt în perfectă stare de 
sănătate.

Omor. Frideric Riha din Făgăraș, în- 
torcându-se dela târgul din Arpașul infe
rior,. a fost omorît. Gendarmeria a desco
perit ca făptuitori pe locuitorii din Arpa- 
șul-superior Ioan David Cisinaș și Avram 
Bârsan.

Concursuri pentru posturi de 
practicanțî la postă. La oficiile poștale, 
telegrafice și telefonice se publică concurs 
pentru 108 posturi de practicanțî. Con
cursul se face pe basa §. 14 a art. I. de 
lege din 1883. Petiționarii trebue să aibă 
esamen de maturitate, să fi împlinit etatea 
de 18 ani și se fie cetățeni ungari. Peti
țiile instruite cu act de nascere, certificat 
medical, de moralitate și certificate șco
lare, sunt a se înainta pănă la 15 August 
prin subprefect,! seu primari la direcțiile 
de poștă din Budapesta, Cașovia, Clușiu, 
Cinci-biserici, Oradea, Pojun, Șopron, Ti- 
mișora seu Zagrab. Practicanții vor primi 
chiar dela început diurnă de 2 corone.

Teatru de varietăți. La hotelul »
„Pomul verde“ trupa de varietăți Lewan- 
dovsky începe astădi, Joi, repreșentațiile 
sale cu un program variat. Trupa Lewan- 
dovsky dispune de puteri bune și va da 
numai trei representațiuni: Astăcji Joi, 
Sâmbătă în 19 și Duminecă în 20 Iulie. în
ceputul la firele 8 sera. Intrare I loc 1 
cor. II loc 60 bani. Copiii plătesc jumă
tate. Se vor esecuta cântece și dansuri 
naționale.

Sfântul giulgiu dela Turin.
Interesantele cercetări asupra sfântu

lui giulgiu din Turin comunicate de noi 
în două articole, continuă a preocupa opi- 
niunea publică din străinătate. In rubrica 
sciențifică a revistei „Les Annales politi- 
ques et litteraires“, ce apare în Paris, în 
numărul dela 29 Iunie d-l Henri de Par- 
ville revine asupra cestiunei publicând ur
mătorele :

„Nu de mult s’a deschis, în museul 
Guimet, esposițiunea momiilor găsite în 
sarcofagele din Antinoe de cătră d-l Gayet. 
S’a semnalat un lințoliu găsit într’un mor
mânt asirian, care reproducea imaginea 
feței, pe care fusese aședat. Este acesta 
o confirmație a celor dise despre „suda- 
riul din Turin?" Stofa, ce se pote vedâ 
în vitrina 21 a museului, părtă în adevăr 
imprimarea quadruplă a unei fețe ome
nesc!: pânza fiind îndoită în patru, înainte 
de a fi fost pusă pe față. Insă aceste im
primări diferă completamente de imagi
nile giulgiului lui Christos. Ele par a fi 
datorite oxidațiunei lichidelor întrebuințate 
la imbalsamarea momiei, lichide bitumi- 
nose și aromatisate. Aceste lichide au pă
tat simplamente stofa și aceste pete au 
contururi stabilite și de-o egală intensi
tate. Acesta este ceva cu totul deosebit 
de ceea ce se vede pe sudariul din 
Turin. Așa este părerea d-lui Paul 
Vignon.

Esistă un alt esemplu și încă și mai 
curios p<5te, de imprimarea pe pânză a 
feței unui cadavru.

In diua de 5 Main a. c. d-l 1. Jou- 
bairle, controlor principal al contribuțiu- 
nilor directe din La Rochelle, a binevoit 
a-ne semnala următorul fapt:

„In articolul d-v., scriea corespon
dentul nostru, diceți, că nu este cunoscut 
în sciință nici un fenomen de felul acesta: 
ca o stofă se se imprimeze sub einanațiu- 
nile unui cadavru.

„Ei bine, cred, că vă va interesa co- 
municându-vă, ceea-ce am vedut eu pro- 
ducându-se în următorele împrejurări:

„In luna Septemvrie 1871 seu 1872 
— eu eram atunci de 13 seu 14 ani — 
petreceam vacanțele la bunica mea, în
tr’un mic colț perdut din Berry. In Pou- 
laines (xndre) muri, în urma unei bole în
delungate, tînăra nevastă a unui lăcătuș. 
Când corpul fu depus în cosciug, persa
nele presente constatară cil stupore, că 
profilul repausatei se imprimase în coldrea 
rose pale. Eu parcă văd încă acestă ima
gine pe pânza, care acoperiă perina, unde 
era culcat capul cadavrului.

„D-l abbe Brona, parochul dăc'aij pe 
acel timp; d-l Dupuy, medicul care' în
grijise pe bolnava și a preparat — cu'm 
fac medicii dela țeră — medicamentele’ 
administrate, au constatat fenomenul.- 
Aceste două persăne nu mai sunt în'viețâ; 
alții însă vă pot certifica faptul.- Familia 
tinerei femei a păstrat mai miîlți ani 
acestă imagine misteridsă și pdte o va fi 
având și astădi în posesiunes sa".

Observațiunea este așa-dâr autentică. 
Este probabil, că se vor mai găsi acuma 
încă câte-va alte esemple. Un cadavru 
pote așa-der imprima urme pe pânză.

Insă, aici, procesul chimic, ce dă loc 
imaginei, este diferit de acela, pe care ni 
l’a revelat d. Paul Vignon. In cașul su- 
dăriului dela Turin, este o emanațiune 
gazdsă a cadavrului, care va zugrăvi, așa 
dicând, imaginea pe o pânză îmbibată de 
o materie sensibilă (aloe.) Aloe se îne- 
gresce sub acțiunea vaporilor amoniacali. 
In cașul citat, vaporul impresionant putea 
esista. Der pânza? Nu era indusă nici cu 
un fel de materie sensibilă ? Prin ce re- 
acțiune chimică s’a putut face impresiunea? 
Pânza seu bumbacul să fie așa-der direct 
impresionabile vapărelor corpului în anu
mite condițiuni fisice său patologice? Ori, 
ca la museul Guimet, n’ar- fi vorba de cât 
de pete unguent, seu de fire care sub
stanță colorantă? Evident; cănus’ar pute 
da răspuns, fără a vedâ pânza.

Reproducțiunea aceea a unui profil 
pe pânză ' nu este mai puțin interesantă. 
Din causa acesta o semnalăm.- Păcat, că 
nu se pote'studia de aprope- stdfa- și ima

ginea, ce s’a produs, p<5te s’ar scote vr’un 
nou și util învățământ din acăstă esa- 
minare“.

P. S. — Tot în cestiunea sudariului 
ne scrie un alt abonat, d-l Guilhomet:

„In imaginea, ce s’a dat daspre su- 
dariu, n’ar trebui să fie tangența celor 
două părți ale capului: vîrful dinainte și 
dindărăt".

De sigur! Insă corespondentul nostru 
a luat simplamente o pată convexă drept 
contur al craniului. Aceste pete se repetă 
dela un capăt al imaginei pănă la celălalt.

Trad, de Belaletca.

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1902

s’a deschis nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 cordne.

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Literatura
„Meteor11, român, de Vasîle E. Mol- 

dovanu. Budapesta 1902. Tipografia Po
porul Român. VI. Str. Vorosmarty 60 a. 
O broșură 8° mic. Prețul 1 coronă. Auto
rul romanului este un tînăr student, care 
a dat dovedi de talent și merită încu- 
ragiare.ULTIME SC1R1.

Viena, 19 Iulie. Presents la Pe
tersburg a ministrului Prinetti e 
considerată ca o confirmare a svo- 
nului că Țarul și Regele Victor Ema
nuel ia inti'©ve<iei-ea lor, vor fixa 
basele unei Alegeri între Italia și 
dubla alianță pentru menținerea sta- 
tu-quo-ului în Orient,

Viena, 16 Iunie. Guvernul bul
gar după cum se anunță din Sofia, 
e decis se disolve comitetul mace
donean în cas de disordine la fron
tieră dinspre Turcia.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 16 Iulie 1902.

H. P 6 m u 1 verde: D-na Frănkel, Brăila. 
Essi^uiatni' industriaș, Bucuresci. Altman profe
sor, Budapdsta; Dumitrescu, șeful poliției, Predeal.

fr. Eu'ropa: Heiss, judecător la tablă, 
Sibiiii; Deutsch. Pesta; Lob, Viena; Szametz, T. 
Becse; Burian.'Vjena; Szemes, Pesta; Dr. Tiidos, 
Ores, Dobrițin; Breier, Viena; Tutosieviczky, 
Drohobycz; Dfover, Londra; Caravia. comerciant, 
Corabia; Leibă, comerc. (Jairo; Graaf, Hamburg.

H. Orient: Helda, Pojun, Cbițu, Teroș, 
Locot. Hristeescu, Bucuresci; 'l’incu, Craiova; Lu- 

așcu, Iași.
H. Grand: Abend, Aîud; D-na Gyongyosi, 

Kălnok’; Veszpremi, Deva; Locot. de Czuko, 
Brașov.

H. Bucuresci: Baron de Magdeburg, 
general. Primavesi locot. Sibiiă; D r N igy, auditor 
militar Clușiu; Barisch, Molnar, Wertheimer, Bu
dapesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

DOCTORUL
ALEXANDRU de VAIDA-VOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese, „Blauer Schlussel".
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Dela „Tipografe A. îtoeșiann“ 
«HEbr Sîrașov, 

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

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

ScHea"B ©comornice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George' Maior' pro
fesor de agricultură la școla superioră dela

• Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Bucurescl. Cartea cuprinde patru

• volume:
Vol. I Agrologia, seu Agricultura ge

nerală. 34 cole de tipar eu *217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou. Mi
nister de Agricultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă o corone.

Vol. II. Fitoteehnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootecfmia, seu Cultura ge
nerală și 'Speciaiă a vitelor cornute, dim 
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

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

Caftea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba șr litera'iura

• .română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri-

-■ cultura română din1 tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia- serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

CărȘa peîîftrw comerciamti 
și funcționari de bancă:

Introducere în, contabilitate și- 
contabilitatea în partidă simplă, de
1. Gi Panțu. O carte bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea Pagini I —VIII 
-4-.213. Prețul 2 cor. (—}— 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială** de i. O. l'anțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomanHațiunl și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 

monede, cupdne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acdstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-]- 10 bani porto).

Procent, Promit, 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 I. G. Panțu. Tracteză principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (-j- 10 b. p.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 16 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0......................121.45
Renta’ de corone ung. 4% • • • 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • H9— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100. — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 97.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.— 
Impr. ung. cu premii.................... 206.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.50 
Renta de argint austr.........................101.75
Renta de hârtie austr.........................101.65
Renta de aur austr................................ 121.30
LosurI din 1860.................................. 153.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 708.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 680.—
NapoleondorI...................................... 19.06
Mărci imperiale germane . . . 117.10
London vista.............. 239.80
Paris vista.................................. 95.32 7,
Rente austr. 4% de corone . . 99.75
Note italiene................... 94.—

Cursul pieței Brașov.
■ Din 17 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. îl 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble RosescI T) 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —,—
Lire turcescl 21.40 7? 21:50
Scris .fonc. Albina 5°/r 101.— 102.- Plmm și sosirea trenurilor Se stat reg. me. ii Brașov.

Va8«B>ă8 dlâsa i Wasas st. o.

„ALBINA/ institut de credit si de economii în Sibiiu.

Publicatiune.
1 1 î

In sensul art de lege XXXVI din anul 1876 §. 29

1. Suina scrisurilor fonciare puse în circulațiune
cu cțiua de 30 Iunie 1902 face..........................................cor. 4.925 500 —

2. Pretensiunile institutului de împrumut hipo- 
tecare, cari Servesc de acoperirea acestor scrisuri
fonciare sunt de.....................................................................cor. 5.105.431'10

3. Valorea hipotecelor luate de basă la susnu-
mitele împrumuturi hipotecare este de.......................... cor. 19.848.556'52

4. In sensul §. 97 din statute „fondul special44
penstru asigurarea scrisurilor fonciare e.de . . . cor. 400.000.—
acesta e indus în cont separat și plasat în efecte publice.

Sibiiu, în 14 Iulie 1902.
595.1—1 fiPirccțhitiea.

103-1902
v6grh. szăm. Arveresi hirdetmeny.

Alulirt kikiildott bir. vegrehajtd ezennel kOzhirrâ teszi, hogy a 
brassoi kir. jărâsbirdsăg 1901 evi V. III 211/1 szârnu vdgzese kovet- 
kezteben, Puscariu Jozsef brassdi iigyvdd âltal kepviselt „Albina14 
Takarek brassbfczdg felperes reszbre Rdmer Tamăs es tărsai prâzsmâri 
lakosoh alperesek ellen 440 kor. — kovetelâs s jâr. erejeig elrendelt 
kielegitesi vâgrehajtâs utjân .alperestbl lefoglalt âs 1441 kor. — fillre 
becsiilt ingbsâgokra a kir. jbirosâg 1902-ik 6vi V. 1053/1 szâmu vegze- 
sevel az ârveres elrendeltetven, annak a korabbi vagy feliilfoglaltatok 
kOvctelâse erejeig is, amennyiben azok torvenyes zâlogjogot nyertek 
volna Prăzsmăr kbzseg bivatalos bâzânâl hâtrâlekos 414 kor tdke es 
jâr. erejdig leendâ megtartâsa hatâriddul 1902 evi jttlius ho 30 ik napjâ- 
nak deîelbtt II orâja kituzetik, a mikor a birbilag lefoglalt: lovak gazda- 
sâgi szerek, sertbsek, butorok s egyeb ingbsâgok a legtobbet ingeronek 
kdszpenzfizetes mellett, sziiksdg eseten becsâron aiul is el fognak adațni.

Felhivatnak mindazok, kik az elârverezendb ingbsâgok vetelârâbol 
a vâgrehajtato koveteleset megelbzd kielâgitteteshez jogot tartauak, a 
mennyiben râsziikre a foglalâs korâbban eszkozdltetett volna es ez a 
vrgrehajtâsi jegyzbkooyvboi ki nem tuuik,' hogy elsbbbsdgi bejelentâsei- 
ket. az ârveres megkezdeseig alulirt kikuldottndl vagy irâsban beadni, 
vagy pedig szoval bejelenteni a torvânyes kovetkezmenyek terhe mel
lett el ne mula.^szâk.

A tbrvdnyes hatârido a hirdetmdnynek a birosăg tâblâjâu tortent 
kifuggesztdsert kbvetd naptol szâmittatik.

Kelt Brassoban, 1902 evi julius ho 15 ik napjâu.
Halman Gero

1 —1.594. kir. bir. vghjto.

cele mai Â ȚȚ W cele mai renumite 
aj0 continentului

O de nomei
cea mai rațională a Europei,

la i oufluența Oîîfl'liieS și SSSsts'fitefi, într’ro va ie plăcută a. Carpați- 
ior Bucovineni, îucuujurată de păîurl conifere. în pitorescul triunghifl intre 
Ardeal. România și Bucovine.

„D0RNA“ (în BUCOVINA), 
la gara „VaSea Putinei11 (Ie-ocnindntă, ultima stație a căiel ferate secundare, Hai
na— Câmpulung — Dorna 2 bre depărtare dela Dorn a).

____ = . Se afUă Bjîrje la soslfea fie-eărwi tren. -— 

Durata sesonului dela 1 Iunie — 30 Septemvrie st. n.
• fii

I AjI

•I

Sn monumentalul Stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne. 
Servi c'iul iaHroterajiiei se află în manile unui personal bine școlit din clinica 
profes. W in t e r ni t z.
—™ Cure dietetic© s die zee* și de

Palatul de cură (Curhaus) cuprinde un Restaurant cn salone elegante 
de măn^arr, o Cafenea si salone de lectură, musică, biliard și 
diverse jocuu.

Afară de num&rose 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 splendideț la bole de inimă, după sistemul dela Nauheim, cu băi 

acido carbonice, și la arteriosclerosă cu băi de nomoi.
Inforniațiuul și prospecte gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

de cură caii reservă la comande camere în Otelurile de cură.
La întrebări medicale respunde medicul stabilimentului de băi cons 

imp. Dr. A r f. li u r L o b e 1.
__ = Șese miecSiieă smut Sin B®e. ereri vorbesc românesee. . —

Apele alcaline
vin i sirop, se aplică și la diverse afecț i u n î catarale și se pot comanda Ia 
,,A«JsoaInisî.rt&țist e. r. a stabâliiBiieiatuIui de etiră.“
E’®' în LjnîSe Iunie și Sepie.ratvr® prețuri reduse pentru băi și odăi.

9—10 (M> l . Administrația c. r. a stabilimentului de cură.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'40 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7'48 min. sâra.
IV. Tr. acc. la orele 10-26 m. sera.

Dels. Brașov la Bucurescî:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5- i5 m. dim.
IU. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Olușiu).
V. Tr. mixt, la ora 61— min. sera.

Dela brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad. la ora 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3'15 m. p. m.

Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3'4"l min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6'14 m. d. am.
IV. Trenul mixt la 6ra 9'42 m. sâra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyiines:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

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

(are tură legăcu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5'7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușifi la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9'7 min sera.

Dela BucurescI la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora.9'23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'49 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela .Predeal).
V. Tren accel. la orele 10'14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persdne la ore 8.25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3'20)
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gryimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6'50 m. sera

(are legătură dela Palanca -la 8.54 dim.)

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 8'18 m. sera.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6'50 min. sera.
IV. Tren mixtla ora 10'5 m. s6ra.

„ ■ fi Ifj-in !■' n |

xr z s..
la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reiao 

sri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesu- 

ra tmpedarea se li-se facă după stilul nou.
iionuiii, ce se abonesă din nou sb binevoiască a scrie adresa 

ă.murit și sb arate și posta ultimă. MtȘmîmȘtraț, TmSKt

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

e.de

