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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1901

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
9

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șâse luni 12 corâne; 
pe trei luni 6 corbne; pe o lună 2 
cor6ne.

Pentru România si străinătate:
3

pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pdte face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Incidentul dela scotele nostre.
Brașov, 22 Decemvrie 1900.

La întâmpinarea, ce am publi- 
cat’o în numărul de eri al f6iei nâs- 
tre din partea unui membru al Efo
riei școlare din loc, trebue se reve
nim afii spre a răspunde la unele 
însinuatiuni, ce le cuprinde acea în
tâmpinare implicit și la adresa 
nostră.

Adecă, ce ar fi voit onorabilul 
Efor, ca conflictul, care s’a iscat în
tre Eforiă și directorul șcâlei și a 
mers pănă a aduce cu sine demi- 
siunea celui din urmă, să rămână 
secret pentru marele public păn’ ce 
forurile ar fi aflat cu cale a-1 re- 
solva într’un fel seu altul?

Era posibil acâsta în împrejură
rile date, când nemulțumirile se dis
cutaseră deja cu săptămâni înainte în 
sînul celor interesați, Efori, profesori 
și în tot cercul inteligenței române 
brașovene? Era așa ceva posibil, 
când Îdsu-șI Eforul din cestiune re- 
cunâsce, că spiritele au ajuns a fi 
„agitate pănă la estrem" în urma 
celor petrecute?

N’aveau membrii Eforiei, decât 
să preîntâmpine ori-ce discusiune în 
public a acestei cestiuni interne șco
lare, dându-și silința de a-o înăbuși, 
când încă era schînteiă și a nu-o 
Jăsa să ia flacără.

Și acâsta, ori cât ar fiice și ar 
scrie cutare și cutare Efor, ar fi fost 
lesne cu putință, dâcă nu s’ar fi că
lărit pe litera regulamentelor, ci s’ar 
fi judecat cu deplină calmitate, cu 
bunăvoință și tact, ce este drept, cu
viincios și echitabil; dâcă s’ar fi recurs 
la spiritul și nu la litera unui regu
lament făcut în pripă, care ar fi 
trebuit să aibă menirea să ajute 
progresului șcălelor, nu să-l stân- 
jinâscă.

In cașul acesta cei ce au influin- 
țat hotărîrile Eforiei în afacerea de- 
misiunei directorului Onițiu, ar fi tre
buit să aibă prevederea și dorința

căci după noi avea chiar datorința 
morală de a o face, pe câtă vreme 
îu conformitate chiar cu afirmarea 
Eforului din cestiune, Eforia „avea 
totă încrederea în directorul Onițiu, 
care a făcut frumose servicii scdle- 
lor nâstre".

6re față cu un bărbat, care a 
ocupat postul cel mai însemnat la 
șcălele năstre, și în care Eforia în
săși avea tâtă încrederea, nu să ce
rea, ca ea să încerce tâte mijlăcele 
compatibile cu demnitatea și che
marea ei, de a-1 abate dela hotărî- 
rea sa, având în vedere, că la dân
sul mai concurau pe lângă motivele 
obiective principiare și motive su
biective, ce isvorau din sentimentul 
ambițiunei jicnite? Era âre de ajuns, 
cum dice Eforul în întîmpinarea sa, 
ca toți ai Eforiei, să „regrete", cum 
am regretat și noi „pripa și irita- 
țiunea", cu care directorul și-a dat 
dimisia ? i

Să ne erte ori și cine, dâr la 
un institut, ca al nostru, care astă- 
veră și-a serbat iubileul semi-cente- 
nar, acum la coda vâcului este nu 
numai o abnormitate, dâr este o 
adevărată rușine, ca o corporațiune 
școlară, ca Eforia, dela care se aș
teptă să stea la înălțimea progresu
lui de astăfil, să n’aibă alta de fiis 
și de făcut într’un asemenea cas, 
decât să călărâscă cu o puerilă nai
vitate pe cuvânțelul „p6te“ al fata
lului § 40 din regulament și să 
fiică, în felul lui Shylok al lui Shakes
peare: „etă este nu numai scris, dâr 
și tipărit, că directorul a trebuit să 
fie cel vinovat, fiind-că n’a avut nici 
un drept, și prin urmare nici drep
tul de a-se simți ofensat".

Nu așa am înțeles și înțelegem 
noi misiunea unei Eforii, la o șcâlă, 
cum sunt scolele nostre; nu în spiri
tul acesta nesincer s’a lucrat pănă 
acum la conducerea lor. Așa cre
dem și suntem convinși, că a înțe
les și corpul profesorilor, când una
nim a recunoscut dreptatea causei d-lui 
Onițiu. Așa am și tălmăcit conclu
sul lor, care în împrejurările date 
nu putea fi altmintrelea tălmăcit 
de nimeni altul decât, precum se vede, 
numai de d-1 Efor din 'cestiune.

Deci insinuarea, ce ni-se face, 
că am fi publicat acel conclus „ne- 
esact", și că l’am fi comentat „in- 
tervertit", este dovada cea mai vă
dită, că cei ce au caușat în ultima 
analisă conflictul, își simt slăbiciunea 
posițiunei lor și voesc să o întă- 
râscă trecând dela defensivă în 
ofensivă.

Causa este și rămâne dâr nu 
numai forte regretabilă, ci pericu- 
losă chiar, pe câtă vreme tâte învi
nuirile să aruncă asupra persânei 
directorului, și i-se pune în spinare 
chiar și „ațîțarea" primordială a 
conflictului, Admitem, că mai târ- 
fiiu a contribuit în parte și direc
torul la înăsprirea conflictului prin 
dimisiunea sa, să-i fiicem și noi, 
„pripită" ; — der precum am do
vedit, credem, destul de lămurit, ur- 
zirea conflictului a purces numai 
dela Eforie, căci „§ 40“ nu pâte fi 
făcut responsabil pentru tote.

de a-le influința în direcția de a îm- 
pedeca isbucnirea conflictului.

Acesta însă — cu durere o 
spunem — nu s’a întâmplat atunci,, 
când era timpul suprem și când tre
buia să se întâmple. Și acest mo
ment, după convingerea ce ne am 
câștigat’o, a fost acela, când înaintea 
ținerii ședinței din 14 August, preșe
dintele Eforiei a fost întrebat de că- 
tră directorul gimnasial, de ce nu-1 in
vită și pe dânsul la ședința Eforiei, 
care are să trateze despre alegerea 
de profesori.

Este un secret public în Brașov, 
că președintele a fost înclinat a co- 
rege în momentul din urmă, ce a 
întrelăsat, dâr că a intrevenit alt 
Efor, care în urmă a reușit a zădăr
nici învitarea la ședință a directo
rului Onițiu, reclamând în favorul 
intențiunei sale de refusare pe fa
talul „pdte" din §-ul 40 al mult dis
cutatului regulament.

Președintele Eforiei, după noi, 
din propria sa autoritate ar fi putut 
tranșa cestiunea delicată imediat, 
precum cerea adevăratul interes al 
șcdlei și principiul echității, care nu 
este a-se confunda nicl-odată cu li
tera mortă a unui regulament.

N’a făcut’o insă președintele, a 
cedat curentului condus de preocu
pări și animositate și din momentul 
acesta a trebuit să se pronunțe în 
mod fatal conflictul.

Așa am cuprins și am înțeles 
noi lucrul încă cu mult înainte de 
ce a tost vorba în serios de dimi- 
siunea directorului, aflând de cele 
petrecute la 14 August. Insă nu ni-a 
întrat în minte, că acel lapsus cu 
neînvitarea al Eforiei nu se va 
aplana în totă tăcerea și liniștea, 
cum trebuia să se întâmple într’o 
cestiune inteiioră școlară ca acâsta, 
și deci n’am aflat nici un motiv de 
a aduce cașul în publicitate, nici 
chiar în modul cel mai reservat. 
Când însă, după o lună și mai bine, 
am aufiit dintr’odată, că afacerea 
s’a înăsprit în așa mod, încât ni-se 
asigura de ămeni de încredere, că 
directorul și-a manifestat serios in- 
tențiunea de a dimisiona și acâsta 
pe motivul, că nu i-s’a dat satis
facția cerută, am trebuit să ne mi
nunăm, căci nu ne puteam esplica 
cu mintea sănătăsă, cum au putut 
ajunge lucrurile și de-oparte și de 
alta la un asemenea conflict, care 
ori și cum nu putea să nu altereze 
interesul mersului normal al desvol- 
tării școlelor.

Atunci organul nostru a fost 
cel dintâiu care, după-ce deja să 
vorbia în tot Brașovul de iminenta 
dimisiune a directorului, prevăzând 
urmările, și-a ridicat vocea, și a apelat 
și la o parte și la alta de a-se mo
dera și de a fi cât mai concilianți 
unul față cu altul, în vederea inte
reselor adevărate ale instrucțiunii. 
Și acest moment, după convingerea 
năstră a fost al doilea, ce s’a ofe
rit mai întâiu Eforiei și apoi direc
torului, de a împedeca isbucnirea pe 
față a conflictului, căutând a se 
aplana divergența; și mai ales Efo
ria trebuia se facă ultima încercare,

Atăt am fost noi datori nouă 
și causei de a răspunde la întîmpi
narea de eri, ce a emanat din sînul 
Eforiei.

Zarvă în partida guvernamentală.
Am arătat eri, oe impresiune rea a 

făcut la membrii fostei „partide naționale" 
maghiare (apponyiști) aoea parte din vor
birea ou care Max Falk a salutat de anul 
nou pe ministru-președinte Ooloman Szell, 
în oare a cjis, oă ^vechia gardă nici n’a 
murit, nici nu s’a predat*. Nemulțămirea o 
potențâză și cuvintele lui Falk, oă „în 
partida liberală nu s’a schimbat decât nu
mărul membrilor", vrend să cjică ou alte 
ouvinte, oă fusiunea apponyiștilor și a di- 
sidenților, n’a fost alt-oeva deoât un adaus 
numeri o.

Ministru-președinte Szell s’a silit, nu-i 
vorbă, de a atenua încâtva asprimea ata- 
oului lui Falk, provooându-se îndată la în
ceputul vorbirei lui la programul său stabilit 
înainte ou doi ani, de a uni adeoă diferi
tele tabere din partida liberală a guver
nului. Provocarea lui Szell însă, n’a mul
țumit de loo elementele apponyiste din 
partid, căci — după informațiunile posi
tive, oe le au unele foi din Peșta — atât 
Horanszky, oât și Szentivanyi, îndată după 
sohimbul de vorbiri, s’au dus la Coloman 
Szell și i-au oerut lămuriri ou privire la 
discursul lui Falk. După „Magyarorszag" 
Szell să fi deolarat, că Falk nu i-a oomu- 
nioat vorbirea în tot cuprinsul ei literal, 
prin urmare el (Szell) nu pote lua nici o 
răspundere asupră-i.

Nu se soie, dâcă deolarația ministrului 
președinte i-a mulțumit și muloomit pe 
deplin pe apponyiști, cari se văd atinși în 
ambițiunea lor de membri cu influență în 
partid.

Se soie însă și se pote cjioe cu sigu
ranță, oă aceste inoidente au avut o în- 
rîurire mare asupra diferitelor grupări din 
sînul partidei guvernului. „Veohia gardă" 
saltă și se bucură, oă Falk a sciut folosi 
momentul pentru a da o lovitură simțită 
fostei partidei naționale.

Fâia apponyistă „Budapester lagblatt* 
publică un articul, în care disoutând inoi- 
dentul amintit, dioe între altele, că o astfel 
de atitudine (oa a lui Falk) nu pote fi pri
vită cu liniște de cătră membrii fostei 
partide naționale, oi ei trebue să se în- 
grijâseă, oa reputația lor politică să nu fiă 
ataoată pe la spate nici de Dr. Falk, niol 
de alt-cineva. Apoi continuă:

„Ministru-președintea desavuat hotărît 
pe Dr. Falk. Der cu chemarea acâsta la 
ordine atacul lui Falk contra fostei partide 
naționale nu e încă pedepsit... Ataoul lui Falk 
contra vechei partide naționale este un atao 
în contra întregei partide liberale"...

In direoția acâsta s’a pronunțat și 
Szentivanyi Arpad, membru influent în fosta 
partidă națională și actualmente vice-pre
sident al partidei guvernului. într’un inter
view, ce l’avut cu un oolaborator al lui 
„Magyarorszâg" dise, că vede o tendență 
hotărîtă în cuvintele lui Falk și crede, că 
Falk a voit prin aoesta să provâoe eșirea 
apponyiștilor din partidul liberal. „Dâr se 
va înșela, de oumva într’o hotărîre proximă 
a conferenței partidei nu se va enunța, oă 
dela pășirea la guvern a lui Szell nu s’a 
schimbat nimio. De vor voi să continue >e- 
chia acțiune, de vor voi să facă, ce au fă-
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cut în trecut, noi nu putem fi cuceriți pen
tru acesta11.

Pe când așa-dâr „vechia gardă“ ti- 
szaistă-banffystă îl spune verde lui Szall, 
că fără de ea nu se pâte ferici, pe atunci 
apponyiștii îl amenință cu o ruptură. Ast
fel ar fi ajuns Coloman Szell între oiocan 
și nicovală, și încă tocmai în ajunul ale
gerilor dietale.

Zarva și neînțelegerea acesta dintre 
„liberall“ pota înoă să aiba urmări fârte 
funeste pentru partidul, care de 25 de ani și 
mai bine dominâză eituațiunea.

0 nouă orientare.
Cetim în „Conservatorul :
Discursul d-lui Filipescu ou prilegiul 

interpelării relative la meseriași, indioă o 
nouă orientare în politica nostră socială.

D-l Filipescu a declarat, că va pre
sent» un proiect de lege, prin oare se vor 
înființa bresle obligatorii, și pentru a întră 
în breslă, se va cere un certificat de uce
nicie.

Sunt aprâpe șâse-spre-cjeoe ani de când 
d-l P. Carp a presentat un proiect de lege 
relativ la bresle și asupra acestei cestiunl 
s’a dus în contra d-sale o oampaniă de-o 
neînchipuită rea credință. Acest proiect de 
lege era luat de martor al reacționarismu
lui partidului conservator și îndeosebi al 
d-lui Carp.

După șâse-Bpre-cjece ani acâstă oam- 
paniă de ponegrire îșl ia sfîrșitul prin anun
țarea proiectului de lege asupra breslelor, 
anunțare, oare s’a făout în mijlocul aplau- 
selor adunării și fără nici o întâmpinare 
din partea oposiției liberale.

Ni-a eșit dreptatea. Ideia d lui Carp 
triumfă și liberalismul umanitar și antina
țional, căruia se datoresoe decadența, în 
oare se găsesc astădl meseriașii români, se 
vede oondamnat în primul rând de oei in
teresați, adeoă de meseriași, âr partidul li
beral, oare asupra aoestei oestiunl ne pone
grise atâta amar de vreme, este redus la 
tăoere.

Acum, când polemica e sfîrșită și 
efîrșită în folosul nostru, să lăsăm uitării 
veohile polemice, oe ne desbinau și tâte 
silințele nâstre să se îndrepteze întru gă
sirea soluțiunilor pentru ridicarea munoei 
naționale.

D-l Filipescu a deolarat, că prin pro
iectul d-sale, va cere breslelor să organiseze 
învățământul profesional.

Meseriașii vor găsi în bresle oasse de 
ajutor mutual, care le vor alina suferințele 
în vremurile de crisă, prin cari suntespușl 
a trece. In cașuri de bolă, de aooidente, 
eto. vor fi ocrotiți de neajunsurile, de cari 
sufer astădl. Apoi, tribunale arbitrale, com
puse în număr egal din patroni și uvrieri, 
vor resolva în mod părintesc diferendele, 

oe acjl dau loo la oonfliote, și pe oarl ei 
înși-ș! vor găsi mijlooul a-le aplana.

Meseriașii vor găsi în aoâstă lege și 
ocrotire în contra acelor străini, cari lipsiți 
de orl-oe profesiune și alungați din țările 
lor, găsiau la noi un oâmp deschis, pentru 
a înșela publicul și a face o oonourență 
neleală meseriașilor români.

După o jumătate de veac de libertate 
neînfrânată, ale cărei triste resultate le ve
dem astăcjl, o nouă eră se va deschide pen
tru muncitorii români.

Din România.
Guvernul român a depus dilele aceste pe 

biuroul camerei proiectele de lege pentru 
modificarea și remanierea impositelor di
recte. Se oresce fonciera ou unu la sută, 
se măreso patentele și mai cu sâmă acelea 
ale arendașilor, se oreaflă impositul pe ve 
nitul imobiliar și se transformă impositul 
personal, care va purta numele de imposit- 
complimeniar. Acest imposit va avă o sumă 
fixă de 6 lei și o taxă proporțională ou chi 
ria, oare se presupune a arăta venitul real 
al aceluia ce o plătesce, ou unele distino- 
țiunl de localități în proporție cu densita
tea proporției.

Aoeste imposite, afară de aoela pri
vitor la capitalul mobiliar, oad asupra co- 
meroiului și mai ou sâmă asupra proprietății 
rurale. Proprietarii rurali vor plăti o fon- 
cieră mai mare și vor suferi și scăderea 
arendei, proporțional ou patenta, oare se 
va pune arendașului.

*
Principele Ferdinant însoțit de Prin

cipesa Maria, vor asista Sâmbătă la Bârlad 
la frumâsa serbare a pomului de Crăciun, 
serbare organisată de corpul oficerilor din 
Bârlad Altețele Lor se vor întdroe în Ca
pitală Luni diminăța.

Ou tâte că exportul de cereale a urmat 
chior în ultima săptămână, sporind dispo
nibilul în aur, totuși în general situațiunea 
oomercială în România continuă a fi neho- 
tSrîtă. Din străinătate nu e de semnalat 
nici o sohimbare petrecută pe piețele ce
realelor.

Fluotuațiunile cursurilor au avut ten
dința mai mult spre scădere în tot timpul 
ultimelor 10 dile, acâsta din causa lipsei 
de cereri din Europa și scăderei prețurilor 
la New-York și Chicago. In oeea ce nri- 
vesce prevederile de urcare a prețurilor, 
ele sunt slabe, deore-ce în Europa starea 
sămănăturilor e bună și favorisată de o 
temperatură proprie, âr soirile în privința 
reooltei din Argentina și Australia sunt de 
asemenea favorabile.

*
Pe lângă oele-l’alte măsuri menite a 

pregăti în mod excepțional de pompos 
serbarea oe se va da la Teatrul Național, 
Dumineoă 24 Decemvrie, de oătră societa
tea Dramatică și Leagănul Sf. Eoaterina, 
direoțiunea teatrală a luat o măsură higi- 
enică, dispunând oa timp de 3 cj'le, sala 
de spectacol și tâce încăperile Teatrale să 
fie desinfeotate în mod radical, având în ve
dere faptul, că la acea serbare vor lua parte 

copii în număr considerabil, Lucrările de 
desinfectare au și început sub conducerea 
energicului medio al Teatrului d-l Dr. Mi- 
noviol.

*
Proiectul de lege pentru acordarea 

unei pensiuni lunare de 400 lei văduvei 
lui Șt. Mihaileann, a trecut prin comitetul 
delegaților dela Cameră. D-l Take lonescu 
a fost ales raportor. In comitetul delega
ților, proiectul a fost modificat în sensul, 
ca pensia să se plătescă din <j'ua morței 
lui Ștefan Mihaileanu.

*
M. S. Regele a bine-voit a primi cjilele 

trecute în audiență pe d-l I. N. G. Dani- 
elesou, inventatorul plugului-sapă. Dani- 
elesou a expus Suveranului invențiunea sa, 
âr Majestatea Sa a arătat un interes fârte 
viu la acâsta, întreținându-se ou d-sa mai 
bine de o âră.

Inventatorul a făcut cunoscut Regelui 
un plan al său, ou privire la o lotărie, ou 
al cărei câștig să se împartă gratuit 250 
de asemenea pluguri la sătenii lipsiți de 
mijlâce.

*
Colegiul literar al Universității Iași 

a fost convocat spre a se pronunța asupra 
reoomandărei unui candidat la catedra de 
Geografie și ă unui alt candidat la oa- 
treda de limba francesă, ambele dela Uni
versitatea din Buouresol. Candidații sunt 
pentru catedra de Geografie d-l S Mehe- 
diți,âr pentru cea de francesă d-nii Pom- 
piliu Eliad și Ovid Densușeauu. Colegiul 
universitar din Buouresol a recomandat 
deja pentru aoeste catedre pe d-nii Eliad 
și S. Mehedinți ou unanimitate de voturi

*
După o statistică făcută de cancela

ria Sf. Mitropolii, riuni&cu\ Evreilor din Mol
dova, care au trecut la creștinism în ours de 
25 de ani, se ridică la cifra de 795.

*
Pe diua de Marți s’a vândut în Bu

cureștii 1010 kilograme pește ou următorul 
preț: Ciortan 18 lei suta, Șalău 70. Stiuoa 
14.Î0, Cârjancă 17, Albitură 10.70, biban 
22.10, Stopoșan 35 83.

Burii în Capland.
Din Capetown primesc foile din Lon

dra soiri sensaționale. Numărul Burilor, 
oarl au năvălit în Capland, este de aprope 
6000 și acum de ourend au mai trecut două 
comande bure peste rîul Oranje.

Burii, oarl operâză la Vest, provâcă 
cele mai mari îngrijiri la EnglesI, fiind că 
au pătruns forte adâno în coloniă. Burii 
aoeștia au ajuns deja la jumătate drumul 
între Capetown și Oranje. Ei sunt aceia 
despre cari se cjiaea mai dăunăcjl, oă s’au 
refugiat dela Britstown spre vest. Ajungând 
la Carnarvo, s’au împărțit în două. O parte 
din ei au plecat spre Frasseburg și Beau
fort, ca să le atace, altă parte și-au luat 
drumul spre Malmesburg, care e situat nu
mai la 100 mile englese de Capetown.

Pe oând se petreo acestea la Vest, în 
partea ostioă a Caplandului încă au pă

truns Burii în jos pe cursul rîului Oranje. 
O trupă de Burii trecând peste munții 
Zour, se adună în jur de Steynsburg, de 
unde vrâ să-și taie drum peste Cradook, 
oare este unul dintre cele mai însemnate 
puncte strategice, fiind-că domină calea spre 
mare.

Comandanții englesl nu birueso cu 
Burii și stau inoapabill, pe când Burii șiț 
resculații olandesl ocupă tot mai mare te
ren. Mai îngrijațl sunt Englesii, dm oausă, 
că comandele bure înaintâză nefmpiede- 
oate.

Corespondentul lui „Daily Mail“, oare 
raportâză acestea, cj'ce, oăîntot momentul 
se pot ivi mari încuroăturl.
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Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat 90 corân-e dela 
Biserica din Cetate-Brașov din iondul iubi- 
ților răposați. Chităm ou mulțămită frumosa 
donațiune. — Administrațiunea fondului.

„Kronstâdter Zeitung“, acum or
ganul partidei poporale săsesol reuuite din 
Țâra Bârsei, apare dela 1 Ianuarie n. ou 
emblema orașului Brașov în titlu, sămn că 
s’a oontopit ou „Kronetălter Tageblatt“, 
dela care a împrumutat acesta emblemă. 
Numita foiă declară, că ea va apărâ de 
aci încolo nu numai ca organ comun al 
Sașilor, ci tot odată și oa organ oficial al 
comitetului din distriotul săsăso din Țâra 
Bârsei („Burzerlănder săchsischer Kreis- 
ausschu“s.u)

Colinde de Crăciun. Aducem la cu- 
noscința onoratului public românesc din 
Brașov, că Duminecă în ajunul Crăoiuuului 
dela drele 6—10 sâra vor umbla la colindat 
4 grupuri de studențl sub conduoerea unui 
profesor. Ofertele benevole se vor primi 
pentru masa studenților și se vor chita 
cu mulțămită. — Direcțiunea șcălelor.

Rescumperarea felicitărilor. La 
cassa „Asociațiunii pentru literatura română 
și cultura poporului român“ au mai oontri- 
buit pentru fondul Casei Naționale în scopul 
rescumpărării felicitărilor de Anu -Nou P. 
T. D.: Dr. Ilarion Pușoariu, archim&ndrit 
Sibiiu cor. 5; Eugenia Vecerdea și Dr. 
Vecerdea cor. 20; Basiliu Pop de Harșianu, 
advocat cor. 5; Dr. Demetriu Ciuta, ad
vocat Bistrița oor. 5: Dr. Dionisiu Login, 
când, de adv cor. 4; Pantaleon Lucuța, 
căpitan p. Sibiiu cor. 3; MihaiQ Girlea, 
riotar public reg. Abrud cor. 5; Dr. Petru 
Țigle, advocat Timișâra cor. 10; D-șora 
Elena Petrasou, direotora internatului Aso- 
uiaținii Sibiiu por. 4; Victor Tord&șian, 
esactor consist, oor. 1 ; Ilie Moga, diacon 
și înv. oor. 2. La olaltă cor. 101. — Dr. C. 
Diaconovich.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Dintr’un jurnal de bord.
(Fragment).

Pe mare 6 August.
— Fine —

Intru în cabină și mă suifl. în patu 
meu strîmt ca o cutiă, oe are o muche 
imai înaltă pentru a-ml opri rostogolirea 
n aplecările vasului. In acești câțl-va metr, 
cubl de aer închis locuim patru inși; pa-^ 
urile asecjate câte două unul de-asupra al

tuia. Diminâța e frumos oând ne îmbrăcăm 
pe rând numai câte unul!...

Cum stau întins cu fața în sus, cu un 
braț lipit de-alungul peretelui umed, simt 
lovitura fiă-oărui val, oare se sparge de 
oostele vasului ; pare oă ar voi să dobâre 
peretele, ce opresce șivoiul de a străbate 
înăuntru. Și Mircea tresare și geme la fie
care nouă isbitură.

Ațipisem cuprins de o toropâlă visă- 
târe în care pluteam perdut, când vasul se 
culcă pe o aostă într’o baudă așa de pu. 
ternio în oât tote obieotele de pe-o poliță 
de-asupra capului, cărți, perii, stiole, oglindă 
cad peste mine.

Intunereoul, aerul dinnăuntru mă 
înăbușe. Mă uro pe punote.

Afară, o nopte nâgră de nepătruns. 
Vântul mugesce în tremurăturl fiorâse și 
une-orl din negrul văzduhului ca o suflare 
de ghiață se repede cu atâta furiă de par' 
oă sfășiă în bucăți pânzele încordate, oe țipă 
în legături.

Patru bătăi sourte de clopot, vibrând 
așa de trist, ne spun ora bordului — mecjul 
nopții.

— Bun quart înainte !... bun quart îna
poi/... bun quart peste totl... și vorbele tă 
iate de ascuțișul vântului se perd gonite 
în haosul, oe ne înconjâră.

Facționarii ucjl, amorțiți de frig, ne- 
mișcațl la posturi, par nisce umbre țintuite 
în loo. Numai ofițerii de sus ou pași greoi 
măaâră în lung comanda.

Și Mircea — bătrânul ce atâta a în
fruntat — abia înaintâză luptând la fie- 
oare pas ou valuri din potrivă, oe cad pe 
puntea udă oa lovituri seol de ciooan. In- 
trâga suprafață de aoă în jurul nostru pare 
că fumegă fierbând în clocot, și un fel de 
umbră negră 8e întinde pe de-asupra go
nind în urma nostră.

Mă duo în prora; oâțl-va marinari, 
alipiți de peretele bucătăriei, îșl usucă hai

nele lor ude — de aoi se vede bine fie-oare 
val, ce ajunge și ca o stânoă se prăvale is- 
bind în oostele vasului ce oade ca pliscul 
în jos ca într’o grâpă negră și adânc des- 
ohisă înainte.

Pachete mari de apă năvăleso înăun
tru acoperind puntea, și se întind pbrnbăn- 
du-se dintr’un bord în altul, adesea stri
când somnul celor ce picotesc lungiți în 
jurul cabestanului având colacii de frânghie 
și lanțuri drept oăpătâifl.

„Se vede o lumină albă înainteu, strigă 
omul de sus din Gabie.

O mișcare deosebită se face pe bord. 
Comandantul e anunțat.

„Farul turnat cu eclat, dela Tnbizonda'1 
se șoptesoe pe comandă. Și toți sunt afară 
cu ochii mari desohișl cătând să prindă cu 
vederea acea steluță tainică, ce s’aprinde și 
se stinge abia licărind la orisont.

Ce putere fără sâmăn are lumina fa
rului asupra lirei omeneacl. Lumina acâsta 
slabă, ce abia se zăresoe clipind ca un ochiă 
obosit de veghere, te călăuzesoe și te sus
ține, și în taină te îndemmnă șoptinduțl: 
înainte!... tot înainte!... Par’oă te simți îm
bărbătat, puterile ți-se îndoeso, căol nu mai 
singur, răsleț rătăcitor pe întinsul pustiului 
de apă. In nopțile negre și furtunâse e 

candela sfântă, ce arde la marg nea mărei, în 
looul de soăpare a ființelor slabe, oe ’n luptă 
cu natura cer mână de ajutor.

Și una lângă alta, încet, pe nesim- 
țit‘>, răsar lumini departe întocmai oa ste
luțe. ce-șl tiremură sclipirea pe fundul negru 
în zare.

„Luminele din port.,, ajungem... e Tre- 
bizonda...u îșl spun unii altora, și pare oă 
o suflare de viață animâză întrâga mulțime. 
In vederea portului nimeni nu mai sufere; 
oa prin farmec tot răul se uită într’o clipă.

Ne apropiem. Luminele apar într’un 
joc ourios înmulțindu-se și oresoând mereu. 
Dâr nimic lămurit nu se pâte deosebi din 
haosul spre care înaintăm.

Se pun sondele — „27 metri!... fund 
nisip', strigă timonierul pin prora; și navi
gam încet, nntnai cu mașina, în vederea 
portului să recunâsoem îutrarea.

Câte-va umbre negre se desprind înăl- 
țându-se în fața nostră, uriași, în forme fan- 
tastioe, par’că anume ni-se opuu în oale. 
Tote privirile sunt înoordate, ochii ațîntițl 
se silesc a despica întunerecul dinainte,... 
sunt trei oorăbii mari ancorate în radă; așa 
oum stau perdute în negura nopței par 
nisce monștri oiudațl, cari ae sbat ohinuițl 
între valurile furiâse, ce-i isbesc în coste.
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Comedia francesă. Ni-se scrie din 
Paris ou data de 30 Deoemvrie: Erl în 
29 Decemvrie s’a dat întâia representațiă 
în Comedia francesă reconstruita. Opt luni 
au trebuit, ca iscusiuța arohitectului se pună 
la ioc ceea-oe un inoendiu a strioat. Acum 
teatrul lui Molliâre e renovat, e mai fru
mos deeiim a fost. La serata de gală, ce 
s’a dat erl au jucat aprope toți societarii 
în actul IV din Cid, în actul III din Fem
mes Savantes și în Malade imaginaire. La 
urmă d-nul Mounet-Sully și d-nele Baretta 
și Bartet au spus o poesiă ooasională, creată 
de Jean Richepin. A(jl se va da aceeași re- 
presentațiă gratis.

Temp ul e terminat, 4®'ta> Poesia, 
reîntra-va ?

Președintele Kruger a făcut rjilel© 
acestea cu secreterul său o preumblare cu 
trăsura în împrejurimile Hagei. In urma 
sgomotului, ce l’a făcut un automobil, caii 
s’au spăriat și de-odută o luară la fugă. 
Soțul lui Kriiger a sărit din trăsură, pre
ședintele îuse se ridică în pioidre, cuprinse 
pe vizitiu cu amândouă brațele, prinse frâ
nele cailor și-i opri pe loo. Secretarul 
ajunse trăsura și-și ocupă din nou locul 
lângă president. Aoesta însă îi 4lse: „D-ta 
nu trebuia să sai. din trăsură, dedrece pu
teai s’o pățescl rău. De altă-dată fă așa, 
ca mine : încrede-te în Dumnezeu și nu te 
teme de nimio".

0 crimă analogă celei din Paris 
s’a întâmplat cJGele aoestea în Londra. 
Aoolo s’a descoperit adecă o femeiă tăiată 
în buoățl, întoomai în aceleași împrejurări 
ca la Paris.

3. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif- - 
rantal curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provinciă să se ceră preparatul A. Moli 
provădut cu marca de contravenție și subscriere.

Din Oradea mare.
înainte cu câts-va 4'1® primirăm dela 

Oradea mare o invitare tipărită, în care 
se 4ioa:

Tinerimea română din Oradea mare 
aranjâză Concert și Teatru urmat de dans 
la 24 Ianuarie st. d. 1901 în sala oea mare 
a hotelului „Arborele verde** pentru ajuto
rarea studenților lipsiți și augmentarea fon
dului tinerimei din Oradea.

Semnat este „în numele araDgeriloru 
Comitetul esecutiv: Alesandru Muntean, 
■president: Dem. Mangra, vioe-preș.; Aug. 
Gitta, Major-Dom; Aurel Crișan, notar; 
Eugen Feier, oassar; loan Cosma, seoretar ; 
Aug. Oiurdar, oontrolor.

Aprdpe de-odată cu aoâstă invitare 
primirăm, spre marea nostră surprindere, o 
„Lămurire11 și uu avis, în care ni-se spune, 
că majoritatea covârșitdre a tinerimei din

„Banda triborl... tribo-o-or banda11 re
petă răgușit pilotul, care învîrtesce grăbit 
rota cârmei într’o parte; un zăngănit repe
tat de smuoiturile lanțului dela cârmă 
și M/rcea abate pe loc, întorcându-se greoifi 
pe-o lăture. Căutăm pe Elisabeta, care tre- 
hue să fi sosit ou două 4ile înaintea nostră.

Din jocul luminelor, ce licăresc răspân
dite, câte-va felinare albe și roșii se aprind 
și se stîug pe rând.

„Elisabeta ne semnal&să cu meriiensu. 
Ne-a c.unosout după cele doue lumini ri
dicate la pic, semnalul de intrare în port 
a unui bastiment de răsboifi.

Fdrte încet ne apropiem de Elisabeta 
trecând prin bordul ei: „mai înainte... 
așa... stop... acolo ancorați11 e vooea seoun- 
dului dela orucișetor.

„Atențiune la ancoră... gatau se răspunde 
din prora, și toți aștpâtă comanda săvâr- 
șitâre.

„Fundau !... un sgomot de rostogolirea 
uouii corp greu, ce cade în mare, împroș- 
când stropii de apă și un prelung zăngă
nit de lanțuri... e ancora— simbolul spe
ranței .

Jean Bart.

Oradea a luat altă deoisiune cu privire la 
Concert și că un-spre-4ece tineri s’au rupt 
de cătră ceilalți 33, trimițând „în ascuns** 
învitarea, de care am vorbit mai sus.

Trist lucru, ne-am 4's îndată-oe am 
vă4ut aoesta, dâoă și în sînul tinerimei au 
răsbit ou atâta furore veninul disolvant al 
desbinării.

Etă cum se esplică lucrul în lămuri
rea, de care am făcut amintire.

0 lămurire. Tinerimea- română din 
Oradea-mare, ca în toți anii preoedeoțl, a 
liotărît și în anul acesta aranjarea unui 
conoert; al cărui venit e destinat să mă- 
râscă fondul de ajutorare a t'nerimii române. 
La ședința la oare s’a discutat acăstă 
chestie, a fost invitată intriga tinerime. 11, 
4i unsprezece inși însă au refusat conlu
crarea lor, de dragul unui pretins „mare 
naționalist1*, pe oare ou orl-oe preț voiau 
să-l impună tinerimii de președinte.

Restul tinerimei — 33 de membrii — 
au hotărît să aranjeze în butul aoestor 
domni disidențl oonoertul proieotat, și 
subscrisul comitet s’a și pus îndată la lucru 
și a întreprins pașii de lipsă pentru aran
jarea și reușita concertului.

Disidenții domni, puși la cale de 
aoest „mare naționalist**, lucrând pe ascuns, 
cu gândul pervers să seducă opinia pu 
blioă și să ne înfățișeze îu lumină falsă, 
au espedat în taină „în numele tinerimii1* 
invitări la un alt concert.

Când aduoem aoeste fapte triste la 
cunoscința on. public, ooustatăm ou durere, 
că în sînul tinerimii din Oradea-mare se 
află 11 tineri neohibzuițl, cari ae lasă con
duși de un „mare Român1* oare de când e 
în Oradea-mare, numai ură, neunire și 
zarvă a produs.

In urmă rugăm publicul român, să 
binevoâscă a-ne părtini și de astă-dată în 
întreprinderea nostră pornită din gând 
ourat, și pusă la oale leal — desavuând 
astfel încercările de neunire ale unor ti
neri, cari nu sotu oe fao.

Tot-odată protestăm în contra îndrăs- 
nelei ne mai pomenite a d-lor Ales. Mun
tean et oonsortes, ca ei vr’o 11 iușl să 
vorbâscă în „numele tinerimei** față de noi 
33. Ca singuratici pot face oe vrâu, dâr în 
numele tinerimei nu.

Oradea-mare la 1 Ianuarie '1901 n. 
Iu numele tinerimei aranjatore:

Pavel Obădeanu președinte, Cornel 
Anta), Ioan Candrea, Petre Cismaș, Ni 
oolau Zigre, Corneliu Papp.

*

In legătură ou acâstă lămurire suntem 
rugați din partea celor 33 a publioa și ur
mătorul avis :

Concertul tinerimii române din Oradea- 
mare, va avă loo Marți la 22 lauaar-e n. 
1901. Patronul oonoertului, venerabilul domn 
IosJ Roman.

Comitetul tinerimii : Pave) Obădean 
președinte; loan Candrea, maior-dom; Cor
neliu Antal, cassier; Petre Cismaș, seoretar; 
Corneliu Pap, notar; Romul Pap și Nicolau 
Zigre, oontrolorl. Aranjerl: Isaia Ardelean, 
Vasile Babi, loan Bulzan, Petru Bulzan, 
Ioan Budo, George Cimponeriu, Drd. George 
DrimbB, Paul Gal, loan Găvruș, Gabriel 
Gherlan, Nicolau Hubian, Nicolau Kdvary, 
Valeriu Liuba, Victor Mercea, Emil Monția, 
Ioan Muțiu, Dimitrie Popa, Partenie Pe- 
tri 11a, Adrian Popesou, Aurel Popescu, Ale
sandru Popovioitt, George Popovicifi, Ga
briel Popovioifl, Nestor Porumb, Drd. George 
Roxin, Ioan Iosif Soeopul, Drd. Aureliu 8. 
Zigre.

Un nou stat.
In diu® de 1 Ianuarie st. n., s’a oe- 

lebrat la Sidney, printr’o grandidsă cere
monia, proclamarea oficială a unui nou 
stat: Republica Federativă a Australiei. Cel 
din urmă născut dintre marile State ale 
lumei, aoest continent, care va forma de 
aci înainte o singură țâră, îșl va inaugura 
odată ou sfîrșitul secolului, esistența sa.

Acum o sută de ani, Australia abia înce
puse a eși din întunerio prin călătoriile lui 
Cook și ale lui Bougainville, și Anglia nu 
patuse prevedâ destinul, ce aștepta acăstă 
parte de pământ. Dânsa nu vă4use în 
Botany-Bay, deoât un nou loc de deportare 
pentru oondamnațl, și tristele debuturi ale 
coloniei penale au împiedeoat multă vreme 
desvoltarea aoestei țări așa de privilegiată. 

AstădI primul studiu al unei evolu 
țiunl istorioe e terminat. Șâse oolonii, pu- 
ternioe și bogate, a căror populațiune 
cresoe repede și ale oăror teritorii ofere 
spații mari pentru emigrări, s’au asociat 

împreună pentru a oonlucra la prosperita
tea nouei republiol.

Pentru moment, e numai un motiv 
de mândriă și o causă de oresoere de forță 
economioă pentru metropolă; gândindu-ne 
mai bine însă, nu rămână îndoială, că mai 
curând său mai târdiu, aoâstă mare națiune 
a antipodilor va înoepe să vadă interesele 
sale particulare, drepturile ca și puterea sa, 
și constituțiunea unității sale federative va 
fi primul pas făcut pe calea independenței.

într’o di, Anglia, mama națiunilor, va 
vedâ creațiunile sale, mai mari și mai pu
ternice oa dânsa, Statele-Unite, Canada, 
Afri oa-de-Sud și Australia în totă plenitu
dinea autonomiei lor, și ou tdte deolama- 
țiunile imperialiste nimic nu va putâ sohimba 
cursul evenimentelor; o lege naturală nu 
se lasă a fi călcata, și e un mare avan- 
tagiă pentru bunul echilibru al lumei, că 
un fel de imperiu universal nu poto dura 
mult, oi se fărîmă într’un număr ore-care 
de state independente.

E de prevădut chiar, că sforțările 
șoâlei unitariste, în oap ou Chamberlain și 
lordul Rosebery, pentru a strînge o uni
tate cam slabă și a-i da oaracterul practic, 
în looul celui ideal și moral, pe oare ea l’a 
avut până acum, nu vor ajunge Ia uu bun 
resultat, oi vor provooa antagonismele, im
punând coloniilor datorii și responsabilități 
nouă, stricând prin acestea cadrul imperiu
lui și grăbind sosirea erei nouă.

Păuă atunci e vorba de punerea în 
mișcare' a mașinei politice a noului Stat, 
care va lua loc în imperiul britanic, și gu
vernatorul general, lordul Hopetown a și 
sosit la Sidney, după un lung drum, în 
care era aprâpe să moră de bolă.

Pentru a presida alegerile, cari pen
tru prima-dată vor da un corp unității 
australiene, trebue să se formeze un roinis- 
teriu și saroina era fdrte dificilă în lipsa ma
jorității parlamentare. Tâtă lumea oredea, 
că alegerea guvernatorului general se va 
opri asupra omului de stat, care a fost 
creatorul Uuiunei, autorul Constituției și 
care după-ce a făout să fiă votată opera 
sa, a mers eă-i apere interesele la Londra.

Și mare fii mirarea tuturor când în 
loo să se adreseze lui Barton, lordul Hope
town însărcina cu formarea ministerului pe 
sir William Lyne, care a fost pănă în tim
pul din urmă un adversar neîmpăcat al 
constituției federale. Cu tâte silințele sale 
însă sir William Lyne nu a putut forma 
ministerul și în fața imposibilității gu
vernatorul general a fost nevoit să se adre
seze tot lui Barton.

Acum se va putâ vedâ, dâcă acest 
om, care a legat de numele său o așa de 
frumâsă pagină de istoriă, va putâ conduce 
cu succes și a duce la cap'ăt opera în
cepută.

Suliță mită publică.
Tinerimea română universitară din 

Clușifi îșl esprimă cele mai adânol mulță- 
mite pentru sprijinul, oe onor, public din 
Clușifl și jur ni-l’a acordat cu ocasiunea 
petrecerei nostre literare-musioale împreu
nată cu dans din 22 Nov. Bt. n. 19C0. Con- 
tribuirile benevole dela serată sunt resu- 
mate în următorele:

D-nii Dr. Alexandru Mocsonyi, Dr. 
Aurel Isao și Dr. George Popp câte 20 
cor. Familia Dărăban, d-nii G. Nagy, Dr. 
Vasile Hosu, Dr. Stefan Morariu, d-na A. 
Moța, d-nii Dr. Liviu Mureșan, Dr. Pătă- 
cean, V. Podobă, Aurel Popp și Dr. Ioan 
Vajda oâte 10 oor. D-nii Aug. Oos-ma, V. 
Drăgan și protopop Roșescu câte 8 cor. 
D-na văd. Ianchi, d-1 Emerio Popp și d-na 
Maria Sălăgean oâte 6 oor. D-nii Aug. 
Giurgiu, Dr. G. Ilea, protopop Laslo, d-ra 
Elisa Masca, d-nii Alexe Popp și Simion 
Tămaș oâte 5 cor. D nii Teodor Booa, Vic
tor Bontesou, Romul Mandeal, Dr. N. 
Marcu, Anton Pop, Gavril Pop, Drd. V. 
Pop, Leontin Pop și capelan S. Roșian 
oâte 4 cor. D-1 Const. Căciulă 3 oor. D-na 
M. Ciurtinesou 2 oor. 40 fii. D-nii Drd. G. 
Anoa, Leon Badiu, Drd. M. Bohățel, Drd. 
I. Bozac, Drd. Lud. Ciato, d-na Chiherean, 
d-nii Drd. E. Dan, Drd. I. Deoian, I. Dre- 
ghioiQ, Al. Filip, N. KrLgschmeier, N. Lâ- 
zâr, I. Lemânyi, E. Marienescn, N. Miclea, 
Drd. V. Muște, N. N., N. N., Drd. A. Nyil- 
van, Drd. Liviu Pandrea, Drd. I. Pascu, 
d-ra Adelina Piso, d nii loaohim Popp, Si
mion Rusu, Camil Sălăgean, representantul 

universitarilor sași și Drd. S. Vladone câte 
2 cor. D-nii V. Bercian, Drd. D. Roman, 
N. Rusu, N. Vulpe și Ștefan Zsombor oâte 
1 cor. Dela stud. uuiv. rom. în suma totală 
16 oor. 60 fii.

Clușiu, în 31 Dec. 1900.

Iulian Popp, Mih. Dobreanu,
controlor. cassar.

NECROLOG. Subsemnații cu inima 
frântă de durere anunță nâmurilor, amici
lor și ounosouților, că iubitul și neuitatul 
lor soț, tată, sooru și moș Ștefan Miilea, 
notar pens, membru pe viață al „Asooi- 
ațiunii transilv.**, epitrop bisericesc eto.., 
după sourte suferințe împărtășit cu sf. taine 
s’a mutat la oele veclnioe Luni, în 18/31 
Deoemvrie a. o. la 4 6re a. m., în etate 
de 71 ani. Rămășițele pământescl ale soum- 
pului defunct se vor depune spre veolnică 
odihnă MerourI, în 20 Deoemvrie v., la 1 
6ră p. m. în cimiterul din oomună.

Tilișca, în 18/31 Deoemvrie 1900.
Agafia Miilea n. Domșa, ca soție 

Aurel, Valeriu, Maria căs. Bârsan, Anica 
căs. Bratu., Cornelia oăs. Ciuruga, Ștefan 
și Romul, oa fii; Aureliu, Traian, Luoreția, 
Silvia, Letiția și Minerva Miilea, Petre 
Haneiu și Mircea Bârsan, Cornelia, Maria, 
Victoria și Rom. Bratu, Livia Ciuruga, ca 
nepoți și nepote., Luoreția Miilea n. Hor- 
șia, loan Bârsan, loan Bratu, Elie Ciuruga, 
noră și ginere.

Literatură.
„Noua Revistă Română11 pentru 

politică, literatură, soiință și artă, în Nr. 
24, din 15 Decemvrie 1900, volumul 1, are 
următorul sumar :

Cronica politică-. Dr. Hurmuzesou: Uni
versitățile nostre; P. Greoianu: Reforma 
impositului oăilor de comunicație ; N. lorga : 
Turcia de astădl. Cronica economică: D. 
Gheorghiu: Asupra comeroiului eeterior al 
României. Literatură: P. V. Haneș: Ale
xandru Russo cel dintâifi folklorist român. 
Jean Bart: Dintr’un jurnal de bord (frag
ment). Știință: C. D. Stătesou: Aoetilena. 
Note și discuțiunl: N. Iorga: O rectificare. 
Mișcarea literară și științifică: luliu Drago- 
mirescu : Poesii; V. Podeanu: Cântece ; 
Radu D. Rosetti: Păcate (Diesă în trei 
acte); Const. V. Obedeanu: Grecii în Țâra 
românâsoă pănă la 1717; Emile G. Raoo- 
vitza: La vie des animaux et des plantes 
dans l’antarctique. Suplimentul I. Meetin- 
guri (răspuns d-lui loan Măgură) de C. 
Orănesou ; Revista revistelor : (Antialooolul, 
Albina, Bulet. dir. gen. a serv. Sanitar, 
Familia, Gazeta Săteanului, Literatura și 
arta română, România masonică, Revista 
de drept și sociologie, Revista farmaoiei, 
Revista economioă, Șoâla și biserica ; Prie
tini ou voie și fără voie (conferință ținută 
la Ateneu în 4’ua de 7 Decemvrie) de B. 
P. Hașdeu; O protestare. Suplimentul ÎL 
Tabla de materii a vol I. și II.—1900.

Prețul unui esemplar (în tdte țările 
Uniunei postale): 1 leu. Abonamentul pe 
un an: 24 lei.

Redacția și administrația: Bucuresol, 
Pasagiul Român 20.

*

Pilde .și sfaturi pentru popor. 
Sub acest titlu a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora** din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 Ioan Pop Reteganu, ounoscutul 
nostru scriitor poporal. Cartea oonține 160 
pag. in format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri cari cuprind diferite învățături pen 
tru trebuințele țăranilor noștri O recoman
dăm ca o carte fârte de folos și de petre
cere pentru popor.

SU1K1 ULTIME.
Viena, 3 Ianuarie. Partida social- 

democrată a suferit o grea înfrân
gere ia alegerile din provinciă.

Haga, 3 Ianuarie. După sciri so
site aici, rescdla în Capland înain- 
t6ză repede. Pănă acum cam 10,000 
de OlandesI au trecut pe partea 
Burilor.

Londra, 3 Ianuarie. Burii au ocu
pat 6rășl Jagersfontein.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„Cilind-OTl Plugarului11
pe anul comun 890 fi.

se pote procură dela Tipografia A Mureșianu 
din ESrașov.

„Călindarul Plugarului* întră în anul 
al IX-lea, cuprindend: In partea calendars 
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmâză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
bele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficios© îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciîi.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)'; Dorobanțul (G. 
Coșbuo); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- i 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre- | 
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului"

cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul costă 25 crucerl său 50 de 
bani esemplarul, (-]- 5 bani porto postai.) 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

Pomada
tommrea celei ji s ar nuni „Bora"

al Doctorului Iosif liriegl

pg curățire a pielei.

libere de orl-ce 
substanțe oprite 
seu stricăcidse.

Oferă cel mai 
bun mijloc de

Un burcănel de pomadă cu un săpun Borax 
se trimite pentru 3 corone 30 filer, 
după primirea prețului.

Chief-Office 48, Brixtoii-Road, London sw. 
Asignațiile poștale să se adreseze la:

Ajotheker A. Thierry’s Baisam-F» 
în Pregrada bei Roliitscli-Sauerbruun. 

Cumpărătorilor en gros li-se dă rabat conv.

veritabilă englesă 
pentru

| CTRUGURI de masă
forte frumoși, ca și cum ar fi culeși de pe viță, 

® se oapetă în fie-care ii în cantități mari 
îi ia R. E. Fernengel Strada Hirscher 

Podul Bătusilor nr. ns ,3-3

><>
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i
forte buni și ieftini, 
și trî cotaghiri,

AVISO.
De sf. serbătorl recomand ciorapi 

mânuși, — fabricat 
albituri, cravate

Rogându-me de o

propriu — piecum 
etc.
cercetare numbrosâ, aunt cu tbtă stima

S. W I L K
Deposit de împletituri meii unice G. Foitli

—= Ternul pomelor IS. =— 1201,2-10.

ANUNCIURI 
(inserțiunî și reda®; 

soot a se adresa subscrise? 
administratiuni. In cașul pu- 
biscâr*âi unui anunciu mai roiuiB' 
de odăiță se face scădemenft 
caî'e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administr. „Gazetei Trans. “

Sz. 7695—1900. tlkvi.

Ar vere si hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. torvenyszek, mint tlkkonyvi hatbsâg, kdzhirre teszi, 

hogy Dr. Lemeuyi Jenb iigyved brassbi lakbs vâgrehajtatonak ozv. 
Molnar Mihâlyne sziil. Sipos Roza brassbi lakoa vegrehajtâst szenvedb 
elleni 192 kor. 13 fii. tOkekOvetel6s bs jârulek. irânti vbgrehajtâsi iigyb- 
ben, a brassbi kir. torvbnyszek (a brassbi kir. jârâsbirosâg) teriileten 
levb a brassbi 4060 az. tljkvben foglalt 6457 hrez. ingatlanra az ârve- 
rest 750 koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârbau elrendelte, 
ea hogy a fennebb megjelOlt ingatlan az 1901 evi Februar ho 6-ik napjăn 
d. e. 9 orakor a brassbi kir. torvenyszbk mint telekkonyvi hatbsâgnâl 
megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi ia 
eladatni fog.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok beesârânak 20%.ât 
kbszpbnzben, vagy az 1881 bvi LX. t. cz. 42. §-baa jelzetc ârfolyammai 
szâmitott ea az 1881. evi november hb l-6n 3333. az. alatt keit Laz- 
săgiigvminiazteri rendelet 8-ik §-ban kijelblt ovadekkepes ertbkpa pir ba n 
a KjkiiJdftt kezbhez leteuni, avagy az 1881: LX. tbrv. cz. 170-ii< î-sa 
brteimeben a bânatpeazuek a birbaâgnâl elbLeges elbelyezeserbl kiâlli- 
h’t a/abâ'yazeru elismervenvt âtazolgâltatui.

8 ras a b, 1900. bvi November bb 5-en.
A kir. torvenyszek, mint telekkiinyvi hatosâa. 1201.
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§ pentru sfintele sărbători de Crăciun și anul nou $

Recomandă E. MAUSBEUGER ciasomicar g
Brașov, Strada Porții Nr. 32 O

depositul seu bine asortat de 
Ceasornice de buzunar dh Idvtția 
precum și tote felurile de ceasornice de părete, 

pandule, ceasornice cu carilon, ect.
Cu prețuri ieftine și garantă reală.

(8-H).
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Prafurile-Seidlitz ale lui MoU
Veritabile numai, decă fiăeare cutia este provăețută cu marea de 

agierare a Iul A. Moli și eu subscrierea 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, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

V,

nac
CZUBA-OUROZIER i Cil).

DISTILLERIE FRANCAISE. PRCMONTOR.

și sar1® a lui
nnmoî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 

V Oi lltWISU IlUlIldl, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coro.ie 1.S0.

S^pun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulți. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provățlută cu marca 
de apărare A. Moli.

trimiterea principală prin 
Farmacistul A.

c. și r. ffirnisor al curții imperiale Vieua, TnchMen 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite sS se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
apirare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

de
farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la

_ *

c

M

$

■

să pote castra ial2Jannarieanuil901S |Q 0 0 0
S 1000,500 corone etc,etc, 

Cu totul sânt 1311 de căstiâuri la 
JS Lotteria„CASÂ STUDENȚILOR':^ 

Losurisă pot capota pretutindinea. .

ff

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral âlO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. lliuren și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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