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Turnu Vavilonului.
ii.

Când d-1 Ioan Mihu a sulevat 
cestiunea „revisuirei** programului 
nostru national, gândintu-s’a ore la 
starea interidră a partidului nostru, 
gânditu-s’a măcar la neînțelegerile, 
ce domnesc între conaționalii sei 
dela Orăștie ?

Nu s’a gândit. Și acesta o cons
tată însu-șl, când începe espunerea 
„părerei sale private* cu cuvintele: 
„După mine, decă este vorba a începe 
o acțiune politică cu ore-care sorți de 
isbendă, primul lucru, ce se impune 
este o revisuire etc. etc.“

D-1 Mihu are în vedere deci 
cașul, când partidul ar voi se în- 
cepă o „acțiune politică** și pentru 
acest cas vine a-șl espune părerea. 
Der crede d-sa, ca partidul nostru 
în timpul de fată sâu într’un timp 
njai apropiat — după to te câte le-a 
suferit și câte a trebuit se străbată 
în cei cjece ani din urmă—este pre
gătit a întreprinde acțiuni mari po
litice? II ținem pe d-1 Mihu mult 
mai deștept, decât se putem admite 
așa ceva.

Nu s’a întreprins la 1892 o 
„mare acțiune politică** fără de pre
gătirea cuvenită? Și ce resultat a 
avut? Unde ne-au dus partidul și în 
ce hal l’au adus cei-ce ne asigurau 
sus și tare, că cu memorandul vor 
cuceri o lume întregă? Ce s’a ales 
din „triumfurile** anunțate cu lite
rele cele mai grose prin organul lor 
„autorisat** ?

D-1 Mihu și-a impus și atunci 
reserva obicinuită. Se scie înse atât, 
că n’a fost nici densul pentru o ac
țiune grăbită. Ei bine, cum vine ace
lași Mihu lâ cjece ani, după desas- 
trele, ce le-a suferit partidul și după 
ce acesta de aprbpe opt ani este 
împiedecat în libera sa funcționare, 
cum vine, cjicem, să preconiseze în 
astfel de împrejurări erăși o „acțiune“ 
fără de pregătire?

Un advocat, care n’a întrat în 
viața practică numai de erl de alaltă- 
erl, un om cu alte multe esperiențe 
și cunoscințe, ca d-1 Mihu, și-ar pute 
ore imagina se fie posibil a-se pune 
în lucrare o „acțiune politică** a par
tidului nostru, pe câtă vreme nu va 
fi restabilită încrederea, autoritatea 
și disciplina din sînul lui, atât de 
mult sdruncinate în anii din urmă, 
cu alte cuvinte, până ce nu va de
veni fapt împlinit reculegerea lui 
interi 6ră?

Nici că mai trebue se cjicem un 
cuvent. Cu proiecte de revisuirea 
programului și de tactica parlamen
tară ori estraparlamentară nu se vor 
pute restabili nicl-odată legăturile 
de încredere și de solidaritate sdrun
cinate în popor.

De ce cu tote astea d-1 Mihu, 
care vre se trecă de om cumpănit 
și înțelept, nu ține sămă de aceste, 
de ce vine cu scrisorea sa, nerume
gată în partea ei politică, să dea 
hrană acelor nenorocite porniri, cari 
tind a băga cât mai de grabă par

tidul nostru național ârășl în foc, 
înainte de a’șl fi concentrat forțele 
sale risipite?

Adecă ce ne apasă pe noi 
programul național, ori urgia into
leranței adversarilor noștri?

Sunt doue-ețeci și unu de ani, 
de când ne-am grupat în solidari
tate în jurul acestui program. Am 
avut în cei cjece ani dintâiu din 
Bănat și ținuturile ungurene pe d-nii 
Vincențiu Babeș, Traian Doda, Pe
tru Truța, deputațl naționali în dietă 
pe basa programului nostru din 
1881. De ce atunci nu i-a venit în 
minte nimănui, nici chiar atot pu
ternicului Tisza Coloman să tragă 
la îndoiălă îndreptățirea legală și 
constituțională a acestor ablegațl ai 
partidului nostru?

Și la ce țîntesce planul de re
visuire al d-lui Mihu?

Care este scopul ce-1 urmărim 
noi în lupta nostră pentru egala în
dreptățire națională de sute de ani: 
să creăm cariere de deputațl ome- 
nilor noștri, cari au învățat în șco
lile unguresc!, ori să ne apărăm in
dividualitatea nostră națională, ame
nințată pe totă linia de sus pănă 
jos, în vieța publică politică în ad
ministrație, în justiție, în tote așe- 
cjămintele publice din țâră, pe tere
nul școlar, bisericesc ca și în viăța 
culturală și socială?

Ce însemnăză subtilitățile de fe
lini celor ce le debiteză fruntașul 
dela Vinerea, cărora le dă aparența 
a fi iscusite, căci ar fi, cjice, moti
vate de „esigențele unei politice mai 
realistice**, când adversarii noștri de 
mulți ani deja nu-șl mai bat capul 
eu astfel de mărunțișuri și ni-o spun 
verde, că nu ne recunosc nici o în
dreptățire națională, ci pretind să ne 
manifestăm patriotismul numai și 
numai prin a-ne supune necondițio
nat dictatului lor?

Etă realitatea realităților! Și 
d-1 Mihu, decă crede, că prin ciocâr- 
tire de programe, s’ai’ pute afla 
punctul de mijlocire între aceste 
contraste ale unei desvoltărl cu to
tul opuse, atunci se înșelă amar.

A crede, că prin acomodare es- 
tremă s’ar pute lua din mâna ad
versarilor arma, cu care ne suspițio- 
neză mereu lealitatea și patiotis- 
mul nostru, lămurit și clar ca lu
mina sorelui, este o curată copilă
rie. Cine mai mult ca Sașii ardeleni 
s’au străduit să îndulcescăguvernele 
unguresc! în diferite periode, pănă 
ce au părăsit orl-ce postulat națio
nal de sine stătător, chiar și pe 
acela al revisuirei legii naționalită
ților, și s’au pus cu programul lor 
„întru tote** pe basa legilor esistente 
— și ce au esperiat și esperieză în 
urma acesta? Nu sunt timbrați ac|I 
mai mult ca odinioră de „dușmani 
ai patriei**, „pangermani** etc?

Ne surprinde, că d. Mihu nu 
ține semă de trecutul nostru istoric, 
căci atunci trebuia să-și reamintăscă, 
că deja pe vremurile cruntei iobagii, 
când nu era pomenire măcar de 

„acțiuni politice**, Românii erau ca- 
lumniați ca dușmani ai țărei.

In genere vedem cu durere, că 
generația de acjî — și dimpreună 
cu ea d-1 Mihu, ca tînăr mai bă
trân, — pare a fi pierdut cu totul 
firul istoric al luptelor năstre. Par
că totă vieța, desvoltarea și menirea 
nbstră și-ar fi luat începutul numai 
cu două-c|ecî, treizeci de ani înainte!

Resumând cu puține cuvinte 
cele flise mai sus, ajungem la resul- 
tatul, că debutul d-lui Mihu nu e 
nou — „Alles schon dagewesen**,— 
apoi, că e forte regretabil în aceste 
momente, căci, mărturisim, la alt
ceva ne-am fi așteptat dela un băr
bat ca d-sa, căruia i-am atribuit mai 
multă maturitate politică.

E regretabil, fiind-că nu pote fo
losi nimic causei, der îi pote strica 
mult ducend apa la mora elemen
telor nedisciplinabile, cari trăiesc din 
mână în gură și consideră politica, 
cțisă „națională**, mai mult ca un 
mijloc de a-se scote pe sine la ivelă 
și de a face haz și distracție unor’ 
gură-cască, cari le admiră geniali- 
atea.

Admitem că d-1 Mihu șl-a espus 
părerea sa în totă seriositatea la ru- 
garea unuia din membrii redacțiunei 
nouei foi din Orăștie. Admitem și 
mai mult, că atunci când a compus 
scrisorea sa nu s’a gândit, că ea va 
fi publicată, căci la din contră multe 
pasage subliniate din ea trebuiau să 
fiă cel puțin altfel formulate.

Pote că a voit să vină în aju
torul celor dela „Lilbertatea**, cari 
luându-șl din început un avent prea 
cutezat, deja în câte-va săptămâni 
și-au pierdut cu totul echilibrul și 
au ajuns să nu mai scie ce anume 
plan urmăresc. Ei bine, d. Mihu nu 
le-a ajutat cu nimic prin aceea, că 
șl-a publicat părerile sale private 
în fbia lor, ci a contribuit numai ca 
confusiunea să devină și mai mare.

Intr’aceea cei cu politica de 
acomodare dela Sibiiu și Arad au 
făcut mare tărăboiu cu enunciațiu- 
nea d-lui Mihu, așa că îl vor fi pus 
și pe d-sa pe gânduri.

Și etă, că în mijlocul atâtor 
proiecte de „acțiune**, „de organi- 
sație** și de „tactică** câte au răsă
rit și răsar acum ca ciupercile a- 
prope flilnic, suntem în pericul a 
ajunge pe urmele Chaldeilor și a ave 
ițjaintea „Casei naționale** — Turnul 
Vavilonului!

închiderea corpurilor legiuitore 
române. Alaltăerl, Marți, s’a închis se
siunea actuală a corpurilor legiuitdre ro
mâne. Mesâgiul de închidere face amintire 
de budgetul echilibrat, ceea-ce e o nouă 
dovadă, că România e hotărîtă a urma 
politica de reculegere economică, ce s’a 
inaugurat în primăvara trecută. Direcțiu
nea acesta a permis a-se aduce o dreptă 
ușurare a contribuabililor, reducând impo- 
situl imobililor urbane. Strîns legată de 
budget este legea generală a pensiunilor. 
Prin votarea legilor financiare propuse de 
guvern, s’a regulat restul de deficite ale 
ultimilor ani și s’a repus tesaurul public 
în starea normală, în care trebue să ră
mână în viitor. Administrarea averilor bi

sericesc! — dice Mesâgiul — s'a aședat 
pe basa solidă a răspunderei; s’a votat o 
lege a meseriilor, care asigură desvoltarea 
temeinică a unei părți a muncei naționale. 
In fine Mesâgiul imploră grația divină, ca 
să reverse binecuvântarea sa asupra Ro
mâniei și să nu înceteze a-o ocroti.

Dieta ungară a sfîrșit în ședința 
de alaltă-eri desbaterea budgetului de in
terne și a început desbaterea budgetului 
ministeriului de agricultură.

Proclamația studenților ruși. 
Studenții ruși și-au espus într’o proclama
ție postulatele lor. Ei pretind inviolabilitatea 
libertății personale, libertatea pressei, li
bertatea consciinței, responsabilitatea per
sonală a funcționarilor din administrație, 
libera frequentare a șcdlelor superidre de 
fete, egala îndreptățire națională, dreptul 
muncitorilor de a face grevă. Proclamația 
încheie ast-fel: „De 6re-ce actualul sistem 
de guvernament nu-1 aflăm potrivit pen
tru realisarea acestor reforme, ne adresăm 
tuturor minților luminate din Rusia și-i 
avertisăm, că a sosit momentul convocării 
legislațiunei. Suntem deciși, ca pentru acest 
program politic general, să luăm posiție 
și în stradă, și declarăm, că uniți cu mun
citorii vom realisa cu forța acest program*.

Congresul studențesc și Ungurii.
Triumful studenților români dela 

congresele din Turin și Paris, i-a băgat în 
grdză pe șoviniștî și acuma alergă la mă
suri desperate teroristice, pentru-ca stu
denții români să nu îndrăsnescă la con
gresul, ce se va țină în Budapesta, a-și 
ridica cuvântul pentru drepturile națio
nale. Etă faimosul act al rectorului uni
versității, Dr. Vecsey, relativ la studenții 
români:

„Este o agitație nepatriotică, decă 
acei cetățeni ungari, cari sunt de limba 
românescă, cu tdte că se bucură de bine
facerile universității ungurescl, vor să ia 
parte la congresul studențesc, nu în rân
durile tinerimei din patrie, ci în secția 
străinilor așteptați ca dspeți la acest con
gres și să caute a demonstra contra le
gilor și a păcii țării ospitaliere. Avertisez 
serios pe agitatorii (!) supuși jurisdicțiunei 
disciplinare a senatului universitar, că nu 
li-se vor tolera uneltirile și că dela uni
versitate se vor esclude toți infidelii(l), cari 
oferindu-se străinilor, vor produce diso
nanță în rândurile tinerimei națiunei și 
cari ațîță ura de rassă**

(ss, Rectorul universității din 
Budapesta Dr. Vecsey Tamâs, consilier 

de curte.)

Este interesant a afla și câte o voce 
din pressa ungurâscă asupra acestei ces- 
tiuni:

Etă ce scrie „E—s“.
„Tinerii universitari români din pa

trie, după o îndelungată chibzuială, au 
hotărît, Că vor lua parte la congresul 
internațional studențesc, ce se va ține în 
Budapesta.

„Hotărîrea și-o motivăză cu aceea, că 
congresul studențesc aici în Budapesta va 
desbate statutele societății studențesc!, 
numită „Gorda Fratres". Românii vreu, 
în oposiție cu Maghiarii, să aducă la bi
ruință principiul grupării pe naționalități. 
Acest principiu nu vre se scie, că tinerii 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 48 — 1902.

aparținători unei națiuni pot să locuăscă 
și șă învețe în mai multe state politice.

„Maghiarii sunt aderenții principiului 
grupării după state, fără considerare la 
aceea, că fie-care, cărei națiune aparține.

„Tinerii români din patrie, pentru rea- 
lisarea planului lor, au desfășurat o agita
ție criminală (?) și o activitate diametral 
opusă datoriilor cetățenesc! și patriotice.

„Ei s’au înscris în secția romândscă din 
Bucuresci și se sforțeză a recruta aliațî 
contra colegilor lor maghiari atât printre 
tinerii naționalităților din patrie, cât și 
printre studenții statelor străine.

„Acțiunea de organisație a tinerilor 
români întrece mult hotarul, la care tre- 
bue să se oprescă orl-ce om, în care pe 
lângă ura cea mai înverșunată contra 
Maghiarilor, mai esistă o scânteie de cinste 
patriotică.

„Din punctul de vedere al interese
lor unguresc!, continuarea și desvoltarea 
acestei acțiuni este egală cu trădarea de 
patrie.

„Nu se pdte permite, ca aceia, pe 
cari patria ungurdscă i-a încăldit și cres
cut la pieptul său, se vina acum ca nisce 
asasin! în potriva națiunei și tinerimei 
maghiare. Unul din membrii partidului 
guvernamental (?) independist și 48-ist d-1 
Sebess Denes va interpela în ședința de 
mâne guvernul în cestiunea acâsta".

Mai vreți comentar la aceste isbuc- 
nirî ale fanatismului și urei de rassă?

Desastrul de lângă Meribogo.
Despre desastrul, ce l'au suferit En- 

glesii lângă Meribogo, n’au sosit încă de
talii. Se scie însă, că lupta s’a întâmplat 
în Transvaalul-de-sud, în 7 Martie, și că 
Burii li-au aplicat aici Englesilor o lovitură 
din cele mai mari, câte au îndurat ei 
pănă acum. Lordul Methuen nisuia cu 
armata lui de 1200 ămeni (după alte is- 
vdre, mai mult de 2000) spre Lichtenburg, 
ca unindu-se cu armata generalului Green- 
feld de vr’o 1300 dmeni să atace pe Dela
rey sub pdla munților Magalies. Delarey, 
ocolind pe Englesi, încă circula de-alun- 
gul graniței Transvaal ului și lângă Meribogo 
a surprins pe Methuen, atacându-1 la spate 
și la flancuri. Englesii nu se așteptau 
la atacul acesta și când se vădură isbiți 
cu înverșunare de Buri, o panică teribilă 
îi cuprinse. Lupta a durat 7 dre și s’a 
sfîrșit cu nimicirea armatei lui Methuen. 
După-ce căzură forte număroși Englesi și 
răniții erau în număr mare, armata s’a predat 
lui Delarey, care a cuprins întrdga tabără 
englesă, a luat tote tunurile, munițiile și 
provisiile. Etă ce a raportat lordul Kitche
ner despre lupta acesta:

— „Carăle lui Methuen trase de boi, 
au plecat c’o oră mai curend, decât carăle 
trase de catîri. In dorii dilei inimicul a 
atacat fără de veste pe la spate armata. 

Prima încurcătură au causat’o indigenii, 
cari cu caii ce-i conduceau, au dat năvală 
peste transportul de bagaje tras de catîri, 
tocmai când transportul voia să se îm- 
preune cu carăle trase de boi. încurcătura 
se transmise îndată și la trupelor că
lări. Burii, cari purtau uniforme-khaki, au 
zădărnicit nisuința ofițerilor de a aduna 
trupele. Se produse de-odată cea mai mare 
disordine între trupe, și trupele și carăle 
trase de catîri au luat’o la fugă. Burii 
i-au ajuns și li-au tăiat calea. Artileria și 
infanteria au dat dovadă de mare curagiu. 
Infanteria nu s’a predat pănă când nu 
vădu, că resistența e zadarnică. Trupele 
lui Delarey purtau aprope tote uniforme 
englese. împrejurarea acesta a făcut impo
sibil, ca infanteria să-i deosebescă de tru
pele englese. Forțele inimicului erau de 
peste 1000 omeni cu 2 tunuri. Comandanții 
lor erau Delarey, Kemp și alții. Pe Me
thuen, pe. care l’au vedut mai pe urmă, 
îl îngrijiau Burii în propria lui trăsură. 
Din telegrame private m’ain informat, că 
lui Methuen i-s'a fracturat piciorul. Sper, 
că trupelor auxiliare, ce le-ara trimis, le 
va succede a întorce acolo situația spre 
bine."

După Kitchener așa-dăr boii, catîrii 
și uniformele englese, ce le purtau Burii, 
sunt de vină pentru desastrul îndurat de 
Englesi.

Foile englese pretind, ca guvernul 
s’o rupă odată cu politica tăinuirii și să 
spună, care e adevărata situație în Africa- 
de-Sud.

O telegramă din Amsterdam spune, 
că pierderile Englesilor în lupta acesta 
sunt mult mai mari, decât acelea pe cari 
le-a publicat ministrul de răsboiu. La finea 
săptemânei trecute a mai fost o luptă, în 
care tot Burii au eșit biruitori. Despre 
lupta acesta n’au sosit încă amănunte.

*
După o telegramă mai nouă din Lon

dra, armata englesă din Africa-de-Sud a 
avut pănă acum wrmătorele pierderi: au 
murit 995 ofițeri și 19.500 soldați; au fost 
răniți și devenițl invalid)! 2832 ofițeri și 
65.869 soldați. Cu totul: 79.196 omeni. — 
Pierderea ar fi mai mare, decă Burii n’ar 
fi liberat 372 ofițeri și 8819 soldați, pe 
cari îi prinseră.

SC1R1LE DILEI.
— 28 Februarie, y.

Membrii Academiei române se vor 
întruni la 1 Martie pentru a proceda la 
alegerea a trei membri, unul în secțiunea 
sciințifică în locul lui Nic. Crețulescu, de
cedat și doi în secțiunea istorică în locul 
lui Urechiă și Maniu. Candidâții pentru 
secțiunea istorică sunt domnii: Dr. N. 
Iorga, Dr. Onciul și Dr. Ioan Mihalyi de 
Apșa, er pentru secția sciințifică: Dr. loan 
Cantacuzino.

Societatea internațională studen- 
țescă la ministrul de finanțe. Comitetul 
societății internaționale studențesc! s’a 
presentat dilele acestea —după cum scrie 
„M-g“ — la ministrul de finanțe Lukacs, 
cerându-i sprijinul material. Ministrul a 
promis, că le va acorda sprijinul cerut. 
Foia ungurescă releveză, că s’au luat dis- 
posițiile cele mai energice, ca la congres 
s6 nu se manifesteze nici o aspirație a na
ționalităților. Este neîntemeiată scirea, că 
congresul s’ar ține la Bucuresci, căci prin 
sprijinul guvernului fiind asigurată ținerea 
congresului, nu mai este nici un obstacol, 
care să împiedece hotărîrea congresului 
din Paris, de a-se ține anul acesta con
gresul la Budapesta. Să-și noteze bine — 
continuă numita foie — studenții naționa
liști, că studenții francesl, italieni și ai 
altor națiuni, cari întâmpină în mod 
permanent cu cele mai vii simpatii pe 
Unguri (?) nu vor veni la Budapesta, ca să 
schimbe harta Europei, ci ca să desbată 
esclusiv numai cestiuni seridse de ale ti
nerimei. Putem prooroci de pe acuma na
ționalităților, că vor fi cu desăvârșire iso- 
lațl cu planurile lor utopice (?) (federațiuni 
latine, divisarea tinerimei).

„Arieșana". Ni-se scrie: Sciind, că 
se vor găsi și între cetitorii „Gaz. Trans.“ 
mulțî, cari ar vră să afle unele și altele 
despre progresul realisat de „Arieșana“în 
anul acesta de gestiune, îmi iau voie, deși 
cam târdiu, să vă comunic următdrele: 
Adunarea generală s’a ținut în 1 Martie 
în localul băncii, luând parte un număr 
frumos de acționari. D-1 președinte Iuliu 
Bardoși, inspector reg. de șcdle în pen
siune, a deschis adunarea printr’o vorbire 
potrivită salutând pe acționari și espri- 
mându-și bucuria asupra progresului rea
lisat în anul acesta. S’a constatat, că de
punerile s’au urcat • în anul acesta la 
349,236 cordne față de anul trecut un 
plus de 49 mii cor. Venitul curat a fost 
19,796 cor. 8 băni, de-asemenea cu ceva 
mai mult ca anul trecut. Acționarii au 
luat la cunoscință atât raportul direcțiu- 
nei, cât și cel al comitetului de suprave- 
ghiare presentat de președintele lui, d-1 
Simeon Pop, protopop. Puțină discuție s’a 
încins în jurul împărțirei venitului curat, 
unde d-1 Dr. V. Moldovan a propus ca 
institutul pe viitor să destineze un °/0 mai 
mare pentru scopuri de binefacere. Pro
punerea s’a primit. In locul răposatului 
fost membru în direcțiune Ales. Pop Ro
manian s’a ales prin aclainațiune d-1 ad
vocat Dr. Eugen Pătăcean. S’au ales prin 
sorți și 3 membrii în direcțiune, anume 
d-nii Silv. Moldovan, Dr. G. Popescu și 
Constantin Cothișel, cari au fost realeși. 
După finirea celorlalte agende administra
tive d-1 președinte a închis adunarea, ape
lând din nou la conlucrarea tuturor fac
torilor întru prosperarea institutului. I-a 
răspuns d-1 Dr. Pătăcean, mulțumind di
recțiunii și funcționarilor pentru înțelepta

conducere a băncii. Din suma destinată 
pentru scopuri filantropice, direcțiunea a 
dat pentru: 1) Scola gr.-cat. din Turda
352 cor. 31 b.; 2) Protopopiatului îndoi 
pentru procurarea de cărți școlare 60 cor.; 
3) Inființândului spital stud, din Blașiu 30 
cor.; 4) Pentru masa studenților din 
Blașiu, ce se va înființa 25 cor.; 5) Sodalii 
din Turda 30 corone; 6) Bisericei gr.-cat. 
din Siliște 10 cor.; 7) Masa stud. Brașov 
10 cor.; 8) Șcdlei com. Brașov 10 cor.; 
9) Masa stud. Brad 10 cor.; 10) Bisericei 
gr .-cât. din Rășinari 5 cor.; 11) Meseriașii 
din Sibiiu 5 cor,; 12) Reuniunei pentru 
ajutorarea alienaților 5 cor. Mai amintesc, 
că „Arieșana" dă pentru depuneri 6%, er 
ca râmi de operațiune are escomptul de 
cambii, cambii hipotecare, împrumuturi pe 
hipotecă și împrumuturi pe obligații cu 
cavenți. — Un ospe.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat: dela institutul de 
credit și economii „Parsimonia" din Bran 
suma de 40 cor. ajutor anual pro 1901/902. 
Primescă Onorata direcțiune cele mai vii 
mulțămite. — Direcțiunea școlelor medii 
gr.-or. române din Brașov.

Take lonescu și „Egyetertes". Di- 
arul „Egyetărtes" a scris mai deunădi 
despre conferența d-lui Take lonescu ți
nută la Ateneul din Bucuresci, în modul 
cum obicinuesc diarele unguresc! a scrie 
despre ori-ce lucru românesc. D-1 Take 
lonescu aflând despre acesta a adresat 
numitului diar următdrea telegramă: „In 
numărul dela 28 Februarie al diarului 
„Egyetărtes" citesc estrasul conținutului 
conferenței, ce am ținut’o la Ateneul din 
Bucuresci și în care se dice, că am vor
bit despre situația Românilor din Ungaria. 
Corespondentul D-vostre v'a mistificat. 
Conferența mea a fost pur literară și nu 
politică. Despre cestiunea română n’am 
vorbit. In cât pentru modul, cum D-vdstră 
îmi apreciați activitatea mea din România, 
eu sunt un aderent mult mai mare al li
bertății opiniei, decât să mă supere chiar 
și când aceea ar fi în defavorul meu“. 
Diarul „Egyet.“ publicând acestă tele
gramă spune, că informațiile le avuse din 
isvor românesc „vrednic de încredere", er 
despre declarația relativă la libertatea 
opiniei dice, că ia notă cu observarea, că 
aceea este vrednică de un bărbat de stat 
modern.

Ateneul Român. Adi, Joi, 28 Fe
bruarie v. orele 8l/2 săra, d-1 profesor Ilie 
Bărbulescu va ține conferența sa: nIdea 
latină la Români în timpul și înainte de 
MihaiU Vitezul“. Vineri, 1 Martie v. la 
la orele 9 sera, d-1 C. Disescu va vorbi 
despre Domnia lui Bibescu-Vodă, în folo
sul societății „Tinerimea Română".

Regele Angliei, care a petrecut 
multe și frumdse dile în Francia, va visita 
Parisul înainte de a-se duce la Nizza.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
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Vlaicu-Vodă.
Dramă în cinci acte și in versuri, 

de Alex. Davila.

S’a jucat în dilele trecute cu mult 
succes pe scena Teatrului Național. Su
biectul e luat din epoca Basarabilor.

După-ce la 1330 Alexandru Basarab 
sdrobesce oștirile lui Carol Robert la Gher- 
ghița, după trei-tjeci de ani, adecă ia 1360 
îi urmdză în scaun Vladislav Basarab, po
reclit de popor Vlaicu-Vodă.

Etă în ce situație se găsia țera pe 
timpul acesta: Vlaicu urmeză politica ta
tălui său, răsboindu-se necontenit cu Lu- 
dovic-cel-mare fiul și succesorul lui Ca
rol Robert. Ludovic neputându-1 isbi de-a 
dreptul pe protivnicul Basarab, caută o 
cale piezișe; atacă Vidinul, cetatea lui 
Strașimir, țarul bulgăresc, care ținea în 
căsătorie pe o soră a lui Vlaicu. Acesta, 
deși sub regența domnei Clara, care fu
sese nevasta a doua a tatălui său și deci 

era mama lui vitregă, fără să ție semă de 
ordinile și de vederile ei politice, își 
strînge oste, trece în Ardeal, arde Alba- 
Iulia crăiescă și pune mâna pe ducatul 
Făgărașului. Domnei Clara, care era un- 
guroică de neam și de religiune catolică, 
nu-i pră convine acestă nebăgare în semă» 
din partea fiului său și-i înfrânge întru 
cât-va succesul isbândei, netrimițendu-i 
omeni și bani pentru continuarea răsboiu- 
lui, din care causă o parte din oștea lui 
Vlaicu fu înfrântă și cădii în luptă fratele 
lui, Voivodul Nicolae.

Profitând de situația critică a lui 
Vlaicu, ddmna Clara încheie pace cu Lu
dovic și se întăresce cu o garnisdnă un- 
gurescă la Curtea de Argeș. Acum ea e 
tare și mare. Catolică înfocată, își aduce 
lângă ea și un episcop catolic, încercând 
să introducă în țeră acestă religie. Se în- 
conjoră de străini, pe cari îi aședă prin 
dregătoriile cele mai înalte și ast-fel 
acestă femeie străină de neamul româ
nesc, fără dragoste de pământ, conduce 
îngâmfată destinele țării.

Aci se începe piesa d-lui Alex. 
Davila.

Boerii sunt nemulțumiți, bîjbăesc în 
umbră și nu se pot mira în destul de 
tăcerea lui Vlaicu. Acesta însă nu stă în 
nelucrare, după-cum se părea, ci cu o in
teligentă diplomație își făuresce planuri 
prin cari să înlăture pe ddmna Clara.

Chiar intenția autorului a fost de 
a-ne da dela început pănă la sfârșit pe 
Vlaicu-Vodă diplomatul, și nici decu'm pe 
omul de luptă.

Pentru a scutura jugul Orăimei un
guresc!, domnul se înconjoră de toți duș
manii ddmnei Clara și se aliază pe sub 
ascuns cu Simon Stareț Vucașin, Kralul 
Serbiei, căruia îi și făgăduesce de soție pe 
Domnița Anca, fiica d-nei Clara.

Planurile lui Vlaicu nu le scie decât 
Grue, un om de rând, Român credincios și 
harnic. Ddmna Clara aude despre unelti
rile ascunse ale lui Vodă și plănuesce un 
omor. încercă să pue cuțitul în mâna lui 
Mircea, ruai târdiu Mircea-cel-bătrân, care 
acum era un băețandru și făcea dragoste 
cu Domnița Anca. Ddmna Clara îi spune, 
că de nu-1 va omorî pe Vodă, va pierde 
pe Anca, și acesta nu numai că nu pri- 

mesce, der peste puțin ademenit de Vodă 
îi destăinuesce tdtă uneltirea.

Ea însărcineză cu omorul pe Pala, 
italianul, seidul ei. încercarea însă nu 
reușesce și ucigașii sunt omorîți de boerii, 
pe cari Vlaicu îi pusese de straje la pa
tul său.

In urma acestei nereușite, ddmna 
Clara e silită să-și plece capul și Vodă 
ajunge dr stăpân deplin pe scaunul său.

A doua di se fac serbări de mulțu
mire, că Vodă a scăpat de morte; se trag 
clopotele pe la tdte bisericile.

Ddmna Clara încercă se răscdle po
porul, der nu reușesce. Vodă îndemnat de 
Grue, condamnă la morte pe conspiratori, 
de unde după-ce poporul ucide pe tova
rășii ddmnei Clara, dânsa scapă ca prin 
minune. Anca se rdgă atunci la Vodă 
pentru mamă-sa. Vodă îi ridică pedepsa 
cu morte cu condiție ca Domnița Anca să 
renunțe la iubitul ei Mircea și să devie 
soția celui pe care i-1 dă interesele țării. 
Anca se învoesce și ddmna Clara e tri
misă la mănăstire.

in timpul acesta sosesce la Curte 
solie serbâscă și cere pe Anca de soție 
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Două dile va rămâne în Paris spre a vi- 
sita pe d. Loubet.

Otrăvirile din Jebelift. Cetitorii își 
vor fi aducând aminte de otrăvirile des
coperite mai anii trecuțî în comuna Je- 
beliu (Timiș). Mai multe țărance de 
acolo își otrăviseră bărbații. Sub titlul de 
mai sus cetim în „D. T. f. U“ următdrele : 
„In Jebeliu încă nu s’a încheiat seria otră
virilor. Acuma de curând s’au denunțat 
ărăși două femei, că și-ar fi omorît băr
bații cu arsenic. La aceste otrăviri mai 
prospete este amestecat erăși „farmacis
tul" Chorin, care a furnisat femeilor 
otrava. Gendarmeria a pornit cercetarea".

Tribunalele tnrcescl continuă a 
condamna în lipsă pe tăte neamurile Sul
tanului bănuite, că ar conspira în con
tra sa.

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

în interesul școlelor din Bihor.
i.

Cu plăcere am cetit în „Tribuna" 
din Sibiiu în lunile trecute seria de articol 
întitulați „Internatele și școlele din Beiuș" 
scris cu multă căldură și iubire de nem 
de d-1 Vasiliu Ștefanica, director la șcdla 
civilă de fete din Beiuș. Din acei articoli 
se vede lămurit, cum că densul forte 
mult se intereseză de cultura, crescerea 
și fericirea nemului. După ce prin argu
mente destul de puternice combate ata
curile îndreptate în contra institutelor nostre 
culturale, arată modul cum s’ar pute în- 
bunătăți starea țăranului nostru, care a 
ajuns acum la sapă de lemn. Spune, ce 
ar fi de făcut pentru înaintarea învăță
mântului poporal și cum s’ar pute susține 
moralitatea și religiositatea, cari sunt în 
decadență în părțile acestea. Er în n-ril 
6 și 7 ai numitei foi atinge în general și 
sorta învățătorilor, cari sunt disprețuițî, 
deconsiderați și rău dotați în raport cu 
cualificațiunea lor. in fine atrage atenți
unea celor mai mari și a inteleginței ro
mâne asupra acestor stări deplorabile.

Când cineva își ridică glasul în inte
resul învățătorilor, îi datorim mulțămită 
și recunoscință și cu deosebire atunci, 
■decă acel glas vine din partea unui băr
bat atât de vrednic, ca dânsul, care ca 
director, profesor, preot și asesor consisto
rial sare în diaristică întru apărarea celor 
asupriți și striviți. Rugăm însă pe d-1 V. 
St., ca acâstă bunăvoință arătată față de 
•corpul învățătoresc nu numai în jurnale să 

și-o manifesteze, ci să bată la ușa celor 
din centru, să-i trezescă din somnul letar
gic în care de (jecimi de ani dorm în 
nelucrare; să-și spună acolo în Consistor 
părerea, planul ce este de făcut, pentru 
ca șcdlele nostre poporale și sorta învăță
torilor să se înbunătățâscă și să nu figu
reze plata de 300 fi. numai pe hârtie. Cu 
totă puterea cuvântului să se întrepună 
pentru ridicarea învățământului poporal 
și sdrta bieților dascăli, caii e atât de vi
tregă, căci numai astfel își va câștiga 
merite neperitore.

Numai atunci putem spera, că cele 
scrise de dânsul, vor ave un resultat în- 
bucurător.

„Drapelul" în nr. 18 din luna trecută 
într’un articol de fond tractând despre 
visitarea canonică, spune lămurit, că s’a 
neglijat visitarea canonică și nu se mai 
fac visitațiuni canonice ca în trecut, deși 
acestea sunt de mare interes pentru po
porul nostru. E adevărat.

Der cum stăm cu visitarea șeălelor, 
ce stă în legătură cu visitațiunea canonică? 
Destul de rău. Consistdrele nostre nu-și 
bat capul cu formarea vre-unui plan de 
visitațiune, care să producă între învățători 
emulațiune și să-i îndemne la muncă și 
zel, der nici de școle nu se îngrijesc cu 
de-adinsul. Din contră nu vine nici vicar, 
nici canonic să cerceteze școlele, ca să 
se convingă în fața locului despre starea 
învățământului și sărăcia învățătorilor. Nu 
fac pașii necesari, ca să stîrpescă răul, ce 
amenință învățământul poporal românesc 
cu perire, și ca pe învățătorii demni de 
laudă să-i remunereze.

Totă sarcina visitării școlelor cade 
asupra inspectorilor școlari regescl, cari 
sciu să-și facă datorința în interesul ma
ghiarismului, căci pe învățătorii cei lipsiți 
și dibaci îi „mângăie" și le stau întru 
ajutor, decă aceștia lucră conform dorinței 
lor Durere 1 astfel de învățători se află 
destui în Bihor. Afirmările acestea mi-le 
justifică esperiența, ce o-am câștigat în de
curs de un pătrar de secol, de când lucru 
și ostenesc ca dascăl român pe terenul 
învățământului poporal.

Sciu, că I. Pr. Sa loan Mețianu 
ca episcop al Aradului înainte de asta cu 
două decenii a făcut visitațiune canonică 
prin Bihor, cu care ocasiune a cerce’at 
multe școle. Ce impresiune plăcută a fă
cut acestă visitațiune canonică atunci, câtă 
bucurie și cât de mângâiat a rămas po
porul după depărtarea sa, — acesta nu 
se pot descrie.

Am cunoscință și despre aceea, că 
canonicul gr. cat. M. Sa. Moise Neș, în 
anii trecuți a visitat mai multe șcăle din 
diecesă, însă în acestă tendință salutară, 
după cum am primit informațiune dela 
locul competent, a fost împedecat prin 
vicarul general episcopesc. Er vicarul ro
mân gr. or. V. Mangra, după visitarea 
câtorva școle din vicariatul său, a încetat 

de a mai face visitațiune canonică. Despre 
d-nii protopopi nici nu vorbesc, căci aceia 
numai cu ocasiunea esaminărei rațiunilor 
bisericesc! fac visitațiuni școlare, și atunci 
pentru bani.

Ce să <j>c apoi despre d-nii preoți, 
ca directori școlari, cari în prima linie 
sunt chemați a veghia și a lucra în inte
resul învățământului poporal. Cu întris
tare trebuie să constatez aci, că dânșii — 
ondre escepțiunilor — nu fac nimic, ba 
nici drele prescrise din religiune nu le țîn, 
ci le încredințâză învățătorului destul de 
îngreunat cu celelalte obiecte de învăță
mânt. Sunt încă unii preoți, cari își ardgă 
și dreptul de dominațiune peste învățători, 
și pretind dela ei o supunere necondi
ționată. între astfel de împrejurări învă
țătorul, devine sclavul preotului. Acestă 
procedură condamnabilă tinde la servilism, 
care nici când nu se pdte uni cu buna 
cuviință și cu principiul bine înțeles al 
educațiunei. Pențru-că un învățător servil 
din copiii încredințați crescerei sale nici 
când nu va pute cresce cetățeni liberi, 
activi, zeloși și devotați religiunei, nați- 
unei și patriei lor, er fetițele devenind 
mame, nu vor pută documenta lumii în 
față, că sunt descendentele străbunelor 
nostre.

(Va urtr«a.)

Miliardarii.
S’a scris în tăte diarele despre som- 

tuosul prând oferit de miliardarii ameri
cani principelui Enric al Prusiei.

Trei sute patru-deci de mii de franci! 
Acesta este prețul care a costat acel os
păț și care întrece prețul ospețelor lui 
Lucullus.

Erau la masă o sută patru-decî de 
persone, ceea-ce va se dică, că s’a venit 
pe personă două mii patru-sute de franci.

Acesta întrece tot, ce s’a vădut pănă 
acuma și trebue să admirăm puterea sto
macală, care e capabilă a consuma două 
mii patru sute de franci în vinuri, mân
cări ți țigări.

Un miliard! Câți sunt în America, 
cari posed un miliard? Mai puțini, decât 
ar crede cineva. Cei o sută patru-deci de 
convivi ai dineului nu erau toți miliar
dari.

Se crede, că omul cel mai bogat din 
lume a fost repausatul Li-Hung-Ciang. 
După densul bogăția cea mai mare este 
a unei femei din Chili, d-na Cousino, năs
cută Goyenechea, care posedă mine de 
argint, de cupru, și cărbuni, o flotă și tot 
orașul de Lota pe costa chiliană.

Primul între miliardarii americani fu 
Astor, care se îmbogăți din negoțul de 
blănării și sfîrși prin a cumpăra terenurile 
pe cari adi e construit orașul New-York.

Căile ferate l’au îmbogățit pe Van
derbilt, pe Gould, Collis-Hutington, Chaun- 
cey-Depew, Moses Taylor, Victor New- 

comb, Sidney-Dillon, William Whitney și 
pe alții.

O anecdotă despre Vanderbilt și 
Gould:

Fie-care poseda câte o linie ferată, 
ce lpga Chicago de Newyork și Chicago 
era, care furnisa pentru Newyork boii 
pentru măcelari.

Intr’o di, Vanderbilt scădu tariful de 
transport pentru boi: Gould anunță numai 
decât un tarif și mai scădut pentru linia 
sa. Din diminuție în diminuție, Vander
bilt ajunsese a transporta un bou pentru 
un dolar din Chicago la Newyork: Gould 
s’a dat învins și ridică din nou tari
ful său.

Triumful era al lui Vanderbilt, a 
cărui linie transporta acum toți boii des
tinați pentru tîrgul din Newyork. Insă ce 
afla el mai târdiu? Că Gould cumpăra 
boii în Chicago, er el, Vanderbilt, fă
cea, fără să scie, afacerile concurentu
lui său.

— Bine m’a tras pe sforă, dise atunci 
și ridică și el tariful.

Bogățiile lui Vanderbilt s’au divisat 
forte mult și cel mai bogat dintre moște
nitorii săi, n’are mai mult de cinci sute 
de milione.

Rockfeller este „regele petrolului" 
cu o avere estimată la mai bine de un 
miliard și acesta este actualmente bogăția 
cea mai mare în America.

Jay Gould era „regele aurului", ca 
și Vanderbilt „regele căilor ferate". Acestă 
poreclă i-s’a dat în diua, când a făcut 
plăți în aur în o sumă de patru sute mi
lione, atunci, când lumea îl credea aprăpe 
de faliment. EI a murit la 1893, lăsând o 
moștenire de șepte sute milidne.

Carnegie este „regele ferului". EI 
n’are, decât o fiică și împarte milidnele, 
ca alții biletele de-o miie, pentru fondarea 
de biblioteci în America.

In sfîrșit, jurnalismul—cine ar crede? 
— a făcut două bogății enorme, acea a 
lui Gordon-Bennetti, cu New-York Herald 
și acea a lui Pulitzer, cu World.

ULTIME SC1R1.
Budapesta, 12 Martie. In ședința 

de astăcji deputatul br. Feilitzsch 
luând cuvântul a susținut, că Ro
mânii din munți sunt trândavi (tunya, 
leha, dologtalan) și îi. uresc pe Unguri 
la estrem. Ei au pustiit (??) cjeci de ani 
pădurile erarului și cu tote acestea 
sunt nemulțămitorl față cu statul.

Budapesta, 12 Martie. Sebeș De- 
nes a interpelat acțl în cestiunea stu
denților români, afirmând, că aceș
tia vor se-și renege calitatea de ce
tățeni ungari. (Dr. N. Șerban: Nu 
este adevărat! Calomnie!) Ministrul 
Wlassics pune în vedere cele mai 
energice măsuri contra acestui „irre- 
dentism"

Proprietar: Dr. Aurel JHureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Plop.

pentra Simon Stareț. Vlaicu acordă. Mir
cea vădându-se înșelat în speranțele lui 
și amăgit de promisiunile lui Vodă, într’un 
moment de desnădăjduire se aruncă cu 
pumnalul asupra unchiului său, der cre
dinciosul Grue sare înaintea lui și ast-fel 
apărând pe Vodă cade jertfă iubirei și 
devotamentului pentru Domn.

Domnul plânge pe credinciosul lui 
tovarăș, și ordonă ca pe veci să i-se cins
tesc^ numele.

** *
'In cinci acte, îmbrăcate în versuri 

frumdse, autorul desfășoră acâstă poves
tire, care a fost primită de public cu mult 
entusiasm. Se crede, că d-1 Davila a rupt 
acel cordon puternic, care se întărise în 
opinia publică față de piesele istorice.

Se scie, că piesele de acest fel, afară 
de două-trei, n’au putut fi gustate de pu
blic din causa șubredei lor composiții, edi
ficate de nmlte-ori pe o lipsă totală de 
studii necesare, său pe-o basă de națio
nalism sforăitor, care ’ți face rău. Trebue 
un condeiă ager, o minte cumpănită, dra
goste de muncă migălosă și o deosebită 
•energie de suflet, pentru-ca să poți reîn

via o epocă atât de depărtată din istoria 
nostră națională. Te împiedeci de nenu
mărate greutăți, dintre cari cea mai mare 
e lipsa de isvore suficiente și de multe-ori 
trebue să sapi singur pământul, ca să poți 
gusta o picătură de apă.

Domnul Davila, după o îndelungată: 
muncă, ni-a dat acestă operă, care va 
ocupa un loc de frunte în literatura nos- 
tră națională. Frumos început! Ii urăm 
autorului cale lumindsă și spor la muncă 
pentru diua de mâne.

Pentru-ca cetitorii să-și facă o idee 
despre modul cum vorbesc personagiile 
d-lui Davila. îmi iau voie să estrag din 
piesă câte-va părți la întâmplare :

Act. I scena Il-a.
Mircea îi spune iubitei sale, că n’o 

să aibă pdte nici-odată domnia, fiind-că 
după Vlaicu va veni în scaun tatăl său, 
er după el Dan, frate-său mai mare.

Anca (îl întrebă!:
Der în lipsă de domnie poți ajunge Ban ?

Mircea:
Vre-odată...

Adă mâna !...

Anca:
Și Banul e cât un voevod?

Mir cea (duc6ndu-o pe buștean) :
Nu sciu. 

Vino să ședem alături
și la sînu-mi să te țiu.

■ ■ Anca: 'i

Bă, nu este tot atâta,
căci pe Ban îl stăpânesce 

Vodă, pe când peste Vodă
numai Dumnedeu domnesce.

Mircea (ducându-se cu Anca pe buște n) : 
Eu sunt der cât e și Vodă

de stăpân în tronul său, 
Căci domnit îs dor de tine

și te am de Dumnedeu!
Actul IV, scena II-a.

Vodă o dojenesce pe Anca pentru 
dragostea ei față de Mircea și e supărat 
mai mult, fiind-că acesta se încercase se 
facă o răsvrătire în contra lui.

Anca:
Domne fii îndurător!

V odă:
Ge ’ndurare-aflam la dânsul

de era biruitor?!

— Cerul când ’mi-a pus corona
Basarabilor pe frunte 

’Mi-a șoptit, pă sub povara-i
voiu străbate ceasuri crunte

Și că timpul de nevoie va fi lung,
lung și cumplit... 

O, atunci privind icdna
sufletul mi-l’am călit, 

Pricepând, că stema de-aur
omul dureros o duce 

Cum a dus Mântuitorul
la Golgota sfânta cruce, 

Slavă pentru omenire, dâr uneltă de călău 
Pentru-acela, care-i părtă

sarcina pe capul său..,.

— Șl-apoi mai departe îi dice Anchii, 
care plânge și nu-și pdte stăpâni durerea:

„Stăpânesce-ți-o !... Pe marea vieții
când te ’mpinge vântul 

Fie-ți cârmă cugetarea
de ți-e pânză simțământul 

Și cu cât mai aprig vântul
umflă valul furtunos 

Pânza strînge-o mai cu grije,
cârma ține-o mai vârtos!...

(Va uima).
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
(lin ISra^ov, 

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

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

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-J- 10 b. porto.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel său. Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (-]- 6 b. porto.

Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasiunl, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de oorecțiune din Gherla. Pr. 40 b. 
(cu posta 44 b.).

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Bîsete și aîmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (ou posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de L P. Reteganul. Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de George Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Re'eganul. Vre-o 
60 de poezii glumețe. Pr. 80 b. (-j- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
prețul 2 cor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia d^ Teodor 
Bule-, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto.)

Poesii poporale despre Avram 
Tanou adunate și publi ate ,de Simeon FI. 
Marian Prețol 1 cor. (-]- 10 b. porto)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu, 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei cu un traotat intro- • 
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul oordnâ 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

„Pe pragul mor meritului,* de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrele 
pentru popor ș pentru inteligeuțl. Pr. 50 
bani (-|- 6 b. porto .

Buchete de flori, culese diu grădina 
limb'd române pentru copil, fascicola III, 
de I. T. Totau, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

de Ioan Iosif Sce- 
pi. 10 b. porto. 
Macedonsh" Preț.

Asupra situați unei, artico’i și foișdre de 
lonO A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto.

Cuvântări funebrali și iertațiuni pentru 
diferite cause de morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesc! pre serbătorile de 
preste an scrise de Ioan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuvântări bisericesc! scrise de loan 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Monologa de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentiu ce am rămas

flăcău bătrân..................................16 b.
Nr. 3 La anul nou .... 08 b.
Nr. 4. Ce nici prin minte nu

mi-a trecut...................................... 08 b.
Nr. 5. O pățanie................... 08 b.

Tote la olaltă 48 b. plus 10 b. porto.
Influința trancesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -j- 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă 
opul Preț. cor. 1. 50 b.

Poesii de Al. A.
3 cor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a lui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frum^să 
in versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b. 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alex ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a II-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitor! și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. -[- 5 b. porto.

Lira Sionului său cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păeățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

MonologurI în versurî seria a2-adnpă 
Auguste Vacquerie, Eugene Manuel, Uh- 
and, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ra'isbonne de NicoLe Țincu 1 cor 
plus 5 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissesou la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani

Dialogul Ți panului cu Sân-Petru la 
porta raiului său glume și petre mre de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănes ă 
de Aron Boon Velchereanu 50 bani plus 
5 b. pirto.

Cu vârful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la șobla 
principală română din Lăpușul-Ungnresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto.

Ionel eduoațiunea unui bun copil. Carte 
pentru părinți și alți educătorl. „Principele 
morale și creșiineșcl** de care trebue să se 
oonducă părinții in educ^țiuuea copiilor 
lor. Copiii b r.e crescuți sunt cea mai s umpă 
visterie a părinților și cel mai buh prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Borqovanu 
profesor de filosofic și pedagogie. Prețul 
2 cor. plus 2 ) b. porto.

Diu trecutul Silvaniei Legendă de Vic
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

Dinu Milian roman. Nenuiea sfânt, de 
Const. Milla. Prețul 2 cor. plus 10 b porto.

Feciorul Pop8Î. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viați tristă După natură. Baca- 
laurea'ul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Cuvinte de aur seau învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Diu operile 
lui I. H. Campe, tradus în limba română 
de Loan Sonea preot gr. cat. în Seplao. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina- 
riat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Proba de foc. comedie într’un act după 
A. Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Sfătuiri de aur seu calea cătră feri 
cire pentru sătenii români de totă starea, 
și etatea. Cel mai acomodat premiu pen
tru pruncii dela școlele confes. sătescl ro
mâne, de Aron Bo a Vekqereanu. Cu o 
prefață de G. Simu. Prețul 60 bat I. plus 
10 b. porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%..................... 120.00
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/20/0 • 120 20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2(,/0- 100 80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96.—
Impr. ung. cu premii................... .196.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.— 
Renta de argint ausțr.........................101.65
Renta de hârtie austr........................ 101.40
Renta de aur austr............................. 120.70
LosurI din 1860...........................   . 155.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.37
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 719.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 698.50 
NapoleondorI......................................19.09
Mărci imperiale germane . . . .117.27*/2
London vista............................. 240.10
Paris vista.......................................... 95.50
Rente de corone austr. 4% . . . 90 30
Note italiene ......................................93.55

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. 18.40 71 18.44
Napoleond’orl. Tî 19.- 71 19.10
Galbeni 71 11.30 71 11.40
Ruble RusescI 7Î 126.— 71 127.—
Mărci germane n 58.50 71 —.—
Lire turcescl n 10.72 71 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.- V 101.-
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ale lui
VerfitabfBe nunul!, decă Atacare cutia chJc proveițută eu marca de 

apărare a lui 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 șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- V
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și O
a celor mai diferite bdle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
oresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— b'f

Fiilsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. W

Franzbranntwein și ssre a lui SffîoiL 
WrsrHobisIja iiînmol decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu • HdmIU imnidl, plumbul lui A. Uloii.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotati alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticlo originale plumbate, Cordue 1.90.

Supun de copii a lui Moli. >
C<-1 mai fin sănun de cop.j și dame fab.icat. după metodul cel mai nou pentru cui- if? 

tivarea rațională a pebi, cu deosebire pentru f-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 M 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețută cu marca 
de aperare A. Mod. _____________ *

Abonamentele

a

Jinnnnruun;Tnj-nnTrm;nurgxrn.irtmrnnAmiruBJ^.

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
â Pentru România ?i străinătate:
/
✓
/
/
/
/

Pentru Austro-Ungaria:
® 60S1.

aa aa .

Pentru Austro-Ungaria: 
h aa ...

fcseă lua!.

Pentru România și străinătate: 
aa . . . . .
Ș8S8 ItlSă . .

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

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

AchaBmstttrațiiinea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

prin

'ICrlniherea g>ri»cipală prin CJȚ
Fanuacistul A. IIOLIj, § 

c. și r. funnsor ai curții imueriale Viena, TncliMeii 9 B 
Comande din provinclă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La depășite să se aeră anumit preparatele provlffyde cu iscălitura și marca 
apărare a lui J. MOLL. m.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler. — # w

de

Plecarea și sosirea trenurilor fie slat res. nu în Brașov.
Valabil din 1 Octomvrie st. n. 1901.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budipesta:

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Glușiu) la o. 2'45 m. p. m. 

III. Trenul de pers, la ora 7-48 min. sera.
Dela Brașov la BucurescI:

I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.
II. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.

III. Tr, mixt, la ora 6’55 min. sera.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la dra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 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.

(are logătură cu linia Tușnad-Ciuc-Szereda).

Dela Brașov la Zârnesc! (gar. Bartolomeiu).

I Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.

De'a Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 649 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8'50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone Ja ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușid la 6. 2-9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10*25 min sera.
Dela Bucuresc! la Brașov:

I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
II. Trenul mixt, la ora 927 min. p. m.

III. Trenul pers., la ora 5 — m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3-2( }
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesc! la Brașov (gar. Bartolomeiu.}
I. Trenul mixt la ora 74 2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 147 min. p. m.
Dela Ctuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim. 
III. Trenul de pers, la ora b'3 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

Tipogialia A. Mureșiaua,Brașov.


