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Marele atentat dela 1879.
Am apreciat erl în general im

portanța desastruosă, ce a avut’o răpo
satul ministru-președinte Col. Tisza 
pentru desvoltarea lucrurilor în Ar
deal și Țâra unguresca în cei 25 de 
anî din urmă.

Aatăcjl vom face o reprivire asu
pra fatalei influințe, ce a esercitat’o 
acest bărbat politic maghiar cu scop 
de-a paralisa disposițiunile mai fa
vorabile, cuprinse în legile dela 1868 
cu privire la naționalitățile nema- 
ghiare, în deosebi vom resuscita în 
memoria cetitorilor acțiunea lui pen
tru zădărnicirea legii naționalități
lor. (Art. de lege XLIV din 1868).

Ca șef al oposiției, deja la 1868, 
când cu aducerea legii naționalită
ților, Colom an Tisza a înrîurit mult 
ca concesiunile, ce avea se le facă 
acâsta poporelor nemaghiare cu pri
vire la dreptul lor de limbă, se fie 
reduse pănă la un minim ridicul și 
se fie cuprinse în lege atâtea clau- 
sule și condition! ca ușițe pentru a 
pute da loc ori cărei volnicii a câr- 
muitorilor.

Sub regimul tiszaist s’a creat 
sistemul acela, care tindea nu nu
mai a ignora și călca acea lege, der 
a face esecutarea ei chiar imposibilă 
prin aducerea de nouă legi și ordo
nanțe, ce erau îndreptate direct con
tra ei.

Deja din momentul când, ajun
gând la putere, Tisza a amenințat 
naționalitățile, că „le vasdrobi“, el 
a părăsit cu totul direcțiunea poli
tică mai precaută și mai conciliantă 
a sistemului deakist și a împins ca
rul statului pe cărarea opusă a vol- 
niciei și a violenței, a esclusivismu- 
lui național și a despotismului de 
rassă.

Patru anî după venirea sa la 
putere amenințările au făcut loc ce
lui mai îndrăsneț atentat, ce l’a în
dreptat Tisza în unire cu colegul seu, 
ministrul instrucțiunea publice Tre- 

fort, contra vieței naționale a Ro
mânilor, Slavilor și Germanilor din 
acest stat.

In totă tăcerea, acești doi au 
pregătit atentatul, scoțând de-odată 
la ivelă un proiect de lege pentru 
introducerea obligătore a limbei 
maghiare în școlelc poporale.

Pănă se se trezescă lumea, acest 
proiect de lege a și fost presentat 
camerei deputaților. Și aici marele 
șovinist dela cârmă și-a dovedit stră
lucit tactica sa viclenă. El se afla 
tocmai pe acel timp în încurcătura 
cu cestiunea bosniacă. Oposiția ma
ghiară din dietă îi făcea multă bă- 
tae de cap. Atunci s’a gândit se 
ombre două musce cu-o singură lo
vitură și aîntrebuințat momentul pen- 
tru-ca, aruncând șovinismului-mons- 
tru, pe care l’a crescut și hrănit el, 
ciolanul maghiarisărei școlelor, se-1 
facă a-se mai îmblâncji și a mai slăbi 
din oposițiă, în afacerea bosniacă, 
aducând pe de altă parte mari elogii 
ministrului președinte pentru „cuce
rirea, ce a făcut’o în interesul ma
ghiarismului".

Atunci s’a mai întâmplat încă 
ceva caracteristic. Ca se ațîțe și mai 
tare șovinismul și meritul seu se 
apară și mai mare, nu s’a opus, ba a 
închis un ochiâ, cândarchiereii noștri 
români au fost îndemnați de a lua 
posițiă contra amintitului proiect de 
lege și de a merge se facă repre- 
sentațiunî la Majestatea Sa.

Acum abia înțeleseră Maghiarii 
ațîțați, că nu e lucru puțin, ce vre 
Tisza. De nu se făcea oposiție din 
partea Episcopilor români, „meritul 
patriotic11 al lui Tisza nu eșia mai 
de loc în relief.

Nu voim nicî-decum se cțicem, 
că Arhiereii noștri și representanțele 
superiore ale bisericelor nostre nu 
ar fi făcut acel pas din convingerea 
proprie asupra grbznicului pericol, 
ce amenința școlele și naționalitatea 
română. Chiar organul nostru a fost 
acela, care a dat alarmă mai întâiu 

în luna lui Ianuarie 1879 și a ce
rut dela Archierei se între vină la 
capul statului.

Totuși a trebuit se bată la ochi 
atunci, că un <jiar oficios austriac 
din capitala Moraviei, „Morawska- 
Orlice“, a aflat mult mai curând de
cât noi despre pasul ințenționat de 
Archiereii noștri.

După noi, la 1879 trebuia se se 
ridice ca un singur om tote națiu
nile nemaghiare și să protesteze ca 
să răsune țâra. Der nu erau pregătite 
pentru asemenea acțiune și partidul 
nostru abia după doi ani (1881) s’a 
închiegat.

Ce-a fost și ce este legea dela 
1879 nu mai e acțl secret pentru 
nimeni.

Forte mulți însă, deși văd pe 
copilașii lor chinuindu-se cu limba 
maghiară, pe când ei încă n’au con
cepte clare nici din propria lor limbă 
maternă, nu sciu că acea lege a dat 
lovitura de morte legei naționalităților, 
că a scos, cum am (jice, tot sufletul, 
ce mai era în ea.

Nu sciu, că prin impunerea for
țată a limbei maghiare în scolele 
nostre elementare, s’a nimicit prin
cipiul, că Românul, Slovacul, Sa
șiii etc. pot trăi în acest stat și fără 
limba maghiară, decă nu aspiră a fi 
funcționari la stat seu în sferele su- 
periore administrative din comitate; 
nu sciu, că în locul acestui principiu 
s’a stabilit principiul forței brutale, 
după care, ca să potă trăi și ca să 
se potă bucura de drepturi în acest 
stat, fie-care cetațen fără deosebire de 
naționalitate sâ fie dator a înveța limba 
maghiară.

Din acest moment s’a ridicat 
stindardul „statului național ma
ghiar" și Ooloman Tisza a fost ste
garul, care odată ghiața spartă, a 
pregătit cu Trefort, tot așa de vi- 
clen ca și el, șirul de legi și de mă
suri de maghiarisare, sub care ge
mem afli cu toții.

Sașii despre Tisza. Diarul „S. D. 
T.“ din Sibiiu, vorbind la loc de frunte 
despre defunctul Coloinan Tisza, dice 
între altele: „Lipsa de scrupule în alege
rea mijldcelor, exploatarea brutală a pu- 
terei, etă caracteristica politicei Tiszaiste. 
El a răscumpărat ordinea în visteria sta
tului cu sarcine enorme impuse comunelor, 
cu potențarea impositelor până la un grad 
insuportabil, er funcționarea esactă a ma
șinăriei statului cu oprimarea autonomiei 
municipale și locale. Pentru-ca să asigure 
omnipotența guvernului, a tolerat corup- 
țiunea, numai dâcă putea să creeze instru
mente servile și în sfîrșit pentru a obține 
unitatea națională a statului, a călcat în 
piciore drepturile imprescriptibile ale ce
tățenilor nemaghiari. Noi Sașii, în adevăr, 
dintre toți locuitorii patriei avem cele 
mai puține motive de a vărsa vr’o lacri
mă după bărbatul, al cărui corp zace pe 
catafalc. Timpurile grele, pline de sufe
rințe și de lupte de la 1876 și până la 
adunarea săsescă de la 1890, care numai 
după căderea lui s’a putut ține, avem a 
le mulțumi numai lui. Recunoscerea indi
vidualității nostre politice, bine întemeiată 
prin istoria de multe secole, înzadar am 
așteptat-o și pretins-o de la el. Cu sânge 
rece și adesea cu ironie mușcătore a des
considerat cele mai îndreptățite dorințe 
ale nostre. Și în sentimentul, că stăm în 
fața mormântului unui dușman neîmpăcat, 
sunt părtașe și celelalte naționalități ne
maghiare din Ungaria. Coloinan Tisza a 
fost acela, care a deslănțuit în bună parte 
șovinismul, ce domnesce adi.“

Cri să ministerială în Austria. 
O scire telegrafică din Graț spune, că 
posiția ministrului polon Pientak e sgu- 
duită în cabinet din causa atitudinei, ce a 
manifestat-o în cestiunea gimnasiului slo
ven din Cilii. Se scie, că Pientak încă a 
votat în contra propunerei lui Stiirgkh.

Călătoria lui Bulow in Italia. 
Cancelarul german contele de Bulow a 
sosit alaltăeri în Veneția. înainte de-a 
pleca din Berlin, Biilow s’a întreținut mult
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La nord-ost de sat este un deal, pe 
care fie-care Letcan trebue se-1 urce 
odată, după morte. Aici este „satul mor- 
ților“ seu „chemecheul“, care par’că ve- 
gheză dela înălțimea de 209 m. de-asupra 
nivelului mării, peste satul din vale, a 
cărui înălțime la „mora din luncă" de pe 
Someș nu este, decât de 197 m.

Fiind-că e vorba de înălțimi, trebue 
se remarc, că în împrejurimile nostre cel 
mai înalt deal este „Prisnelul", din sus 
de satul Valea rea (unguresce: „Diâspa- 
taka"). Prisnelul este la o înălțime de 
663 m. și din vîrful lui se dice, că se 
vede, când e timpul senin, pănă la Săt- 
mariu cu ochii liberi, er cu ochian chiar 
pănă la Dobrițin.

Locuitorii din Valea rea, Purcărețî, 
Oaraiug sunt numiți „delureni", pe când 

Letca, Lemniiul, Cuciulatul se dice, că 
sunt „pe șes“.

Delurenii vin adesea-ori cu „tarul“ 
de-a umăr la moră la noi, er după seceriș 
veniau mai înainte câte cu o mierță-două 
de grâu, se-1 schimbe pe mălaiu. Căci la 
noi pănă mai ’nainte de două-deci de ani 
nu se semăna grâu, ci numai secară și 
mălaitî. De aceea schimbul cu „delurenii" 
ne venia bine la socotelă și nouă, le ve- 
nia bine și lor, căci mălaiul lor li-se cam i 
„ciunta“ prin Iunie, pr grâul nu e așa de 
cu spor, ca mălaiul.

Cel dintâiu, care a sămănat la noi 
grâu a fost vărul, protopopul, der la înce
put îl mâncau de jumătate vrăbiile, cu 
tote „ciuhele" și cu totă ceta de copii, 
cari umblau în jurul holdei, făcând sgo- 
mot și gălăgie.

Astădi mai nimeni nu este în sat, 
care să nu semene și grâu.

Numai începutul este greu și ași 
crede, că s’ar pute face odată începutul 
și cu plantarea de viță de viie, căci pănă 
acuma nu este în tot hotarul, decât viia 
lui „lonu preutesei", de sub dealul golaș 
de cătră Lemniu. Din acesta însă, mi-se 

pare, că Dumitru lui lonu preotesei, actua
lul proprietar al viiei, nu parvine nici
odată să stdrcă măcar „o ferie" de vin, 
de ore-ce mai toți strugurii îi mănâncă 
paserile. Decă însă s’ar planta cdsta de 
cătră Lemniiu în totă lungimea ei cu viță, 
ar ave ce mânca și paserile și s’ar pută 
storce și vin în belșug, fiind-că posiția 
costei e în fața sorelui și făcută par’că 
anume pentru podgorie.

Ar trebui să facă cineva începutul 
în privința acesta, ca să fie în sat vin 
pentru sf. slujbă și pentru câte o di de 
sărb.ătore și să nu ne „ciufulescă" Sălă- 
genii, când aducem dela ei câte-va „ferii" 
pentru vr’o nuntă, că noi Chiorenii n’a- 
vem, decât „vin de porumbrele".

In lipsa vinului, dmenii la botezuri, 
la nunți, la înmormântări, la clăci, la ori-ce 
fel de ospețe, în fine, nu beu, decât „ho- 
rincă", arde-o-ar focul, adecă curată otravă.

Nu e așa de mult, de când pentru 
sf. botez nu se obicinuia a-se plăti preo
tului nimica. -Nănașa însă aducea „o fele" 
de horincă, pe care o beau împreună 
preotul, diacul, fătul, nănașul seu nănașa, 
în sfîrșit toți câți erau de față. Cu venirea 

generației nouă de preoți, obiceiul acesta 
condamnabil, care de alt-fel era răspândit 
în mai multe părți în „țâra porumbrele- 
lor" a început a întră în desvetudine.

In ce privesce agricultura, locuitorii 
părților acestora ar fi avisați a face agri
cultură rațională intensivă, cu tdte acce
soriile ei, și atunci ar pute ajunge la în
florire mai mare. Nu sunt aderentul teo
riei lui Malthus despre înmulțirea în pro- 
gresiuni geometrice a populațiunei, care 
teorie s’a dovedit de alt-fel a fi falsă, der 
ce să facă populația dintr’un sat, care în 
150 ani s’a întreit, cu un hotar de 1600 
de jughere catastrale, din care aprope ju
mătate proprietatea unor „grofi" ? Acești 
grofi aveau pădurea „Dumbrava" și „Run- 
curii", pe care au tăiat-o, er pe locurile 
tăiate adi nu e voie să între picior de 
vită, așa că bieții Letcani sunt ajunși 
aprâpe la desperare din pricina acâsta și 
amendele plătite pentru contravențiile 
silvice sunt fără număr.

** *
Să ne întârcem însă la „chemecheu", 

căci am audit o întâmplare caraghiosă în 
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cu ambasadorul frances și engles și cu 
membrii guvernului german. Ministru ita
lian de esterne Prinetti încă a plecat în 
Italia superiors, unde se va întâlni cu Bii- 
low. Ou ocasia acelei întâlniri se va vorbi 
despre înoirea triplei alianțe.

Președintele republicei francese 
la Petersburg. Ministrul frances de es
terne Delcasse a presentat eri în cameră 
un proiect de lege, prin care guvernul 
cere acordarea unui credit de 500,000 fr. 
pentru acoperirea cheltuelilor visitei pre
ședintelui la Petersburg. Ministrul a in
vocat scrisorea Țarului Nicolae, în care 
îi spune președintelui se vină a se con
vinge în personă.despre sentimentele po
porului rusesc față cu Francia. Camera a 
primit proiectul fără discuție cu 469- vo
turi contra 32.

DouS congrese studențesc!. ,,Oorda 
Fratres", asociațiunea internațională a stu
denților universitari, va ave anul acesta 
două congrese: unul la Roma în dilele de 
2, 3. 4, 5 și 6 Aprilie, și altul la Buda
pesta în Septemvrie. In congresul dela 
Roma se va pregăti materialul pentru 
congresul din Budapesta.

Diarele din România spun, că comi
tetul central al Ligei culturale și comite
tul secțiunei Bucuresci s’au întrunit în 
localul Ligei pentru a avisa la isvdrele 
necesare, ca causa românescă se fie bine 
representată la congresul internațional 
studențesc din Budapesta. In acest scop 
s’au pus în legătură cu fruntașii studen- 
țimei din Bucuresci, trimițând o delegație 
la Roma în snopul de-a fraternisa cu stu
denții italieni.

— Foile unguresc! din Budapesta 
sunt reu cătrănite, pentru-că tinerimea uni
versitară română din Bucuresci au ținut 
dilele trecute o adunare, în care a hotă- 
rît să protesteze în contra atitudinei ma
nifestate în dieta ungară față cu studenții 
români. Tot-odată au adresat deputatului 
Dr. N. Șerban o telegramă, în care îi mul
țumesc pentru-că a apărat tinerimea uni
versitară română din Budapesta contra 
învinuirilor neîntemeiate, ce i-s’a adus în 
parlament.

Negocieri de pace în Africa de-Sud.
Am semnalat deja eri, că membrii 

guvernului provisor din Transvaal: Schalk- 
Burgher, Beits. Mayer Lucas și Krogh 
au visitat pe Kitchener lângă Pretoria și 
au convorbit mult timp cu el.

Nu se scie cu absolută siguranță, 
care este substratul convorbirilor de lângă 
Pretoria, se scie însă atât, că membrii gu
vernului transvaalian au plecat imediat în 
Oranje. Se pretinde, că ținta acestor vi- 
site ar fi sfătuirea cu Dewett și Delarey 
asupra condițiunilor de pace.

In Londra a produs sensație scirea 
acesta. Nu-șl pdte însă nimeni esplica, ce 
i-a îndemnat pe membrii guvernului pro- 
visor bur, ca de bună-voie să inițieze tra
tări cu Kitchener. O telegramă spune, că 
Schalk-Burgher și soți au fost siliți să 
facă acăsta, căci altfel, împresurați și strîm- 
torați de Englesi, ar fi cădut în capitivi- 
tate. In urma acăsta membrii guvernului 
transvaalian au trimis Vineria trecută 
noptea un curier la colonelul engles Park 
în Balmoral, vestindu-1, că ar voi să mergă 
la Kitchener în Pretoria. Curierul a sosit 
Sâmbătă dimineța în Balmoral și după-ce 
s’a reîntors cu sciri favorabile pentru Buri, 
membrii guvernului au călătorit îndată cu 
tren separat spre Pretoria. La gară îi aș
tepta trăsura lui Kitchener. Mergând la 
cartierul suprem al lui Kitchener s’au des
chis îndată consultările, cari au durat 
4'/2 ore.

Se dice, că Schalk-Burgher a proce
dat de bună-voie, ba sunt sciri, cari ac- 
centueză, că guvernul bur s’a dus la Kit
chener în urma îndemnurilor guvernului 
engles, fiind-că acesta vrând să recom
penseze marinimositatea lui Delarey, a 
propus Burilor condițiile de pace din Mar
tie 1901, ca pe basa acestora se se tra
teze de pace.

împrejurarea, că Botha nu se află 
între cei cari s’au dus la Pretoria, se es- 
plică în sensul, că numai despre supune
rea unei părți a Burilor păte fi vorba, 
decă Schalk-Burgher ar primi condițiile 
englese. De altfel e mare întrebare, că, 
afară de Botha, ce vor dice Dewett și 
Delarey, căci pănă când acești trei gene
rali buri nu vor desarma. pace în Africa- 
de-Sud n’are să fie.

O telegramă din Haga spune, că 
Kruger a primit cu mult pesimism scirea 
despre călătoria membrilor guvernului bur 
la Pretoria. Krilger declară, că fără de in
dependență absolută nu pdte fi vorba de 
pace.SOIRILE DILE1.

— 13 (26) Martie.

Academia Română Ni-se scrie din Bucu
resci, că Academia Română și-a deschis se
siunea generală eri Marți, 12 (25) Martie, 
sub presidiul vice-președintelui Iacob Ne- 
gruzzi. Dintre membrii dela noi au luat 
parte numai d-nii Dr. At. M. Marienescu 
și Iosif Vulcan. D-nii Florian Porcius, Ion 
cav. de Pușcariu și episcopul Nicolae Po
pea și-au scusat absența prin bătrânețe 
și bolă. Primul act al sesiunii a fost tri
miterea unei depeșe de condolență reginei 
la mdrtea mamei sale. Apoi s’a cetit ra
portul general al secretarului.

Loubet și împeratul Wilhelm. Pu
blicistul Oheradame scrie în revista „Voix 
Național*, că în drum spre Petersburg pre
ședintele Loubet va ave o întâlnire cu îm

păratul Wilhelm într’un port german. Pro
punerea ar fi făcut’o însu-șl împăratul Wil
helm și întâlnirea acesta ar fi primul pas 
al împăcării germano-francese.

Congresul național bisericesc sâr
besc. Din Garloviț se anunță, că patriar- 
chul Brankovici a propus coronei, ca con
gresul național bisericesc să fie convocat 
pe diua de 8 Iulie. Patriarchul speră, că 
propunerea lui va fi primită și congresul 
se va convoca.

Congresul diariștilor slavi. Din 
Agram se vestesce, că congresul diaristi- 
lor slavi, ce era se se țină la Pascile apu
sene în Laibach, capitala Slovenilor, s’a 
amânat pe sărbătorile Rosaliilor a. c. La 
congresul din est an vor participa nume
roși (jiariștl ruși.

Colonelul rus trădător, „Petit Pa- 
risien“, organul ministrului frances Dupuy, 
scrie că colonelul rus Grimm n’a tradat 
numai secrete militare rusesc!, ci a comu
nicat Germaniei și datele privitdre la co
operarea în cas de răsboiu a armatei ru
sesc! cu armata francesă. Numita foie 
adauge, că colonelul Laurie, comandantul 
secției a doua din statul major, a conlu
crat mult, prin datele ce le avea, la des
coperirea trădării. El a comunicat guver
nului rusesc, că Grimm a dat spionilor 
streini documente veritabile, er nu false, 
precum ar fi trebuit.

Principele moștenitor român și 
metropolitul Moldovei. In cursul audien
ței ce a avut la A. S. R. Principele Fer
dinand, I. P. S. Sa Metropolitul Partenie 
al Moldovei a emis idea, că moștenitorul 
tronului să visiteze cât mai mult țera, pen
tru a cunosce nevoile și păsurile ei. Alteța 
Sa Regală a primit cu mulțumire acest 
sfat și a promis, să-l pună în aplicare, 
printr’o serie de visite și escursiuni, pe 
care le va întreprinde în cursul verei 
acesteia.

Biblioteca Academiei Române. Con
form raportului făcut de directorul Aca
demiei, în luna Februarie biblioteca Aca
demiei a fost cercetată' de 565 cetitori, 
cari au consultat (cetit) 1947 volume (din
tre cari 49 volume au. fost. împrumutate 
spre a fi cetite acasă) cărți tipărite, 94 
manuscripte și 2106jdocumente. — In sala 
de lucru a bibliotecii se aflau în luna Fe
bruarie 1693 cărți, 35 reviste române și 
47 străine. Sporul în luna Februarie a fost 
145 volume și broșuri și 138 reviste ro
mâne (trimise din partea editorilor în ur
marea obligămentului impus prin legea 
dela 1 April 1885), în dar ori schimb 129 
volume și broșuri, 1 atlas, 3 volume ma
nuscript și 2407 documente, er cumpărate: 
10 volume și 89 reviste străine.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au înțrat: dela „Detunata*, 
cassă de economii în Bucium 15 cor. — 

Priraescă onorații donatori cele mai vii 
mulțămite. — Direcțiunea școlelor medii gr. 
or. române din Brașov.

Contra ilustratelor necuviinciose. 
Ministrul de finanțe a dat o circulară că- 
tră tote direcțiunile financiare, în cari se 
ordoneză a avisa pe tutungiii din cercul 
direcțiunei, să nu țină de vândare ilustrate 
necuviinciăse. Tutungiii, cari vor fi con
damnați pentru asemenea contravenție, își 
vor pierde dreptul de a mai vinde tutun.

Transferare. D-l Damian Dragoescu 
director de finanțe și consilier regesc a 
fost transferat dela direcția finanțelor din 
Cinci-biserici (Fees) în aceeași calitate la 
cea din Timișdra.

J
O nouă enciclică. Leo XIII va pu

blica în curend o nouă enciclică, care va 
ave de obiect a demonstra necesitatea re- 
ligiunei pentru totă societatea și pentru 
adevăratul progres social. Acestă enciclică 
va apare de-odată în text latin, frances și 
italian.

In contra corsetului. La Ateneu în 
asistența unui public numeros, d-na Dr. 
Kaminsky și-a desvoltat conferința despre 
îmbrăcămintea femeiescă. D-sa a vorbit 
despre.inconvenientele corsetului.jArată de- 
sastrul, ce el produce sănătăței; cum prin 
presarea organelor alăptarea piere încetul 
cu încetul, din care motiv majoritatea fe
meilor se văd nevoite a încredința nutri- 
rea pruncilor lor, doicilor seu biberonului. 
Probeză diformitatea corpului obicinuit cu 
corsetul și crede, că cel mai bun sistem 
atât din punctul de vedere igienic, cât și 
estetic, ar fi decă d-nele s’ar obicinui a 
purta un pieptar decoltat, care să seînchee 
cu nasturi în dreptul pieptului. Mai vor- 
besce de răul obiceiu de a-se purta ghete 
strîmte; de jartiere, care oprind circulația 
normală a sângelui produc de multe-ori 
boia numită varice. Conferențiara sfîrșesce 
prin a critica portul rochiilor actuale, care 
nu contribue la alt-ceva, decât la diforma- 
rea frumseței naturale a corpul fetneesc, 
producând adesea-ori perturbații în între
gul organism și boli cronice. Din punct 
de vedere igienic, practic și estetic, d-sa 
recomandă costumul național. Conferen
țiara a fost des aplaudată.

Prințul Mirko de Muntenegru cu 
logodnica sa, d-ra Constantinovici, au anun
țat, că vor merge în cursul verei acesteia 
la Sinaia, pentru a petrece cât-va timp acolo. 
Se scie, că anul trecut, familia Constanti
novici a făcut o stagiune, în acestă loca
litate. Logodnica principelui, d-șora Cons
tantinovici, a fost cu acestă ocasie obiec
tul unui mare curent de simpatie și a fost 
distinsă de însă-și M. S. Regina Elisabeta.

Turburări sângei’ose în Odessa. O 
revoltă sângerdsă a isbucnit în Odessa și 
împrejurimile sale. Mii de lucrători, aju-' 
tați de studenți, au eșit în stradă, ripos-

legătură cu el, care merită să fie po
vestită.

Era pe vremea mișcării naționale 
memorandiste.

Din Letca s’a dus și vărul Vasil e, 
căruia pe ungurie îi mai dice și „Lăți", 
cu memorandul la Viena.

Comuna nostră fu scrisă în cartea 
negră și luată la ochi.

De aici are să pornescă „revoluția", 
diceau cei-ce nu cunosc blândul și răbdă
torul nostru popor.

Intr’o di ‘„birăul" a chemat pe toți 
gospodarii din sat la „chemeclieu". Ve
nise poruncă, să se îngrădescă acest loc 
și „birăul", pentru a împărți munca în
grăditului între săteni, i-a chemat acolo.

S’a întâmplat, că în acea di a fost 
și o înmormântare. Numărul poporului 
care a dat ultimele onoruri defunctului, 
era mare. Și s’au cântat cântece de jale 
și vărul a ținut, după obiceiu, o cuvântare 
funebră și poporul eșise cu prapori, cum 
este datina la înmormântări.

Jos în vale, față în față cu cimitirul, 
unde era mai ’nainte „balta Pintii", adi 
este gara.

Șeful gării, un jidov, venit cine scie 
de unde, vădârid mulțimea de popor pe 
deal, cu prapori și cu cântece și cu „dis
cursuri" — și-a dis: etă Românii s’au adu
nat, se jure, că vor porni răsboiul de es- 
terminare contra Ungurilor. Etă „steagu
rile", audi „cântecele răsboinice". (!),a audi 
discursul, în care poporul se îndămnă la 
revoluție. Patria este în pericol!

Despre tote acestea, vrednicul pădi- 
tor nu numai a liniei ferate, ci și al ideei 
de stat, a făcut raport telegrafic la reșe
dința cercului: „Românii din ȘLetca por
nesc la nopte spre Ileanda și vor pustii 
cu fer și foc, tot ce vor găsi contrar în 
drumul lor“.

Din Ileanda au fugit tote damele 
funcționarilor la Deșiu, er spre Letca a 
plecat imediat o cetă de gendarmi.

Se înserase. Omenii, obosiți de munca 
câmpului, se întorceau acasă. Pe vatră 
s’a aprins focul și fie-care își gătea de 
cină. Femeile veniau cu „suștariul" plin 
dela vaci și pe masă aburia „tocana", 
peste care harnica gospodină a turnat 
laptele dulce. Apoi s’au dus la culcate. 
Focurile s’au stins, er în sat nu se mai 

audia alt sgomot, decât țîrîitul câte unui 
„greluș", lătratul cânilor și sunetul câte 
unei „dronge" (talange) de vacă.

In acest timp însă, gendarmii împre
suraseră satul. Tiptil, tiptil, să nu fie ob
servați, au tras un cordon împrejurul 
„dușmanului" și așteptau cu inima strînsă 
semnalul de plecare al răsboinicilor Let- 
cani. Are să fie un cumplit măcel.

După așteptare zădarnică de câte-va 
<5re, comandantul gendarmilor s’a dus la 
„bireu", să-l interpeleze, cum de Letcanii 
nu pornesc cu căse și cu topore spre 
Ileanda? Acuma, ce o să salveze ei, decă 
nimic nu este amenințat?

Nu seim, ce răspuns le-o fi dat „bi- 
răul", un Român cinstit, care de mulțîani 
era în fruntea comunei, și care ar fi avut 
atâta trecere pe lângă săteni, ca să-i des- 
mîntă dela vre-o întreprindere nesocotită, 
presupunând, că ar fi avut de gând să 
facă ceva—destul, că gendarmii s’au întors 
înapoi rușinați.

Nu sciu nici ce i-s’a întâmplat de- 
nunțiantului gogoman, care necunoscând 
obiceiurile poporului român, a tras pe 

sforă autoritățile într’un mod atât de ne
demn, făcăndu-le să pornescă în totă se- 
riositatea împotriva „morilor de vânt".

îmi aduc aminte de un cas analog, 
pe care l’am cetit unde-va într’o scriere 
de-a lui Barițiu și unde se spunea, că Un
gurii din Clușiu au tras clopotele într’o 
dungă la 1848, fiind-că un păzitor pus 
într’un turn să privegheze asupra împre
jurimilor, a anunțat, că să apropie o cetă 
mare de Români, cari, îmbracați în su- 
mene negre, vin în contra Clușiului.

Și intrase frică mare în inimile Clu- 
șenilor și se pregătiau la resistență crân
cenă contra Românilor.

Când colo, ce era?...
...O ciurdă de bivoli!...

M’am întins cu vorba, și am umplut 
locul, ce mi-s’a acordat la foiletonul de 
astădi. Cetitorii vor bine-voi a mă ierta, 
că fapta frumdsă și eroică a lui Costanu 
Anei lui Filip nu o pot povesti acum și 
sunt nevoit a-o lăsa pe rândul viitor, decă 
Dumnedeu ne va da sănătate.

Delaletca. 



Nr. 59.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. ' Pagina 3.

tând cu violență la intervenția autorități
lor și a armatei. Au eădut mulți răniți din 
ambele părți. Motivul acestei revolte e ne
cunoscut persdnei care a adus vestea; 
se scie cu siguranță că acestă agitație 
e în legătură cu revolta din Petersburg. 
In Odessa ca și la Petersburg, raanifes- 
tanții au desfășurat steguri roșii. Fdrte 
mulți studenți și muncitori au fost ares
tați. Un student, isbutind"să se apropie de 
guvernatorul Odessei, l’a lovit. Vinovatul 
a fost pus în fiare, nesciindu-se încă ce 
sdrtă îl așteptă. Cele mai întinse măsuri 
de pază au fost luate de poliție și armată. 
Mai multe dile și nopți de-arendul stră- 
dile și centrele amenințate au fost ocu
pate de soldați; asemenea s’au făcut nu
merose descinderi, perchisiții și confiscări. 
Acum liniștea e deplină; totuși paza au
torităților urmeză a fi rigurosă.

Sarafoff și Armenii. „Correspondenz 
Bureau11 află din Gonstantinopol, că Boris 
Sarafoff e în tratări cu comitetul revolu
ționar armean, ca se aibă ajutorul aces
tuia în mișcările din Macedonia.

Defraudantul Kecskemethy în 
Newyork. Un chelner originar din Sa- 
baria scrie, că a vădut pe defraudantul 
Kecskemethy, despre care de 4 luni nu 
s’a mai audit nimic, în cafeneaua „Li
berty", unde petrecea forte bine ascul
tând musică lui Olăh Pali. Numitul chel
ner a trimis prietenului și un număr din- 
tr’un diar german din Newyork, care pu
blică portretul lui Kecskemethy.

0 misiune americană la Vatican. 
Ih arului „Figaro" din Paris i-se scrie din 
Washington: Se 'scie, că’ Casa Albă a 
anunțat sfântului Scaun trimiterea unei le- 
gațiuni estra-ordinare pentru regularea Ges
tiunilor religiose. „Comisiunea diplomatică" 
— acesta este espresiunea consacrată — 
se compune din d-1 Taft, Monseniorul O’ 
Gorman, d-1 Smith și un atașat militar. 
Șeful misiunei este primul juriconsult din 
America. Numit președinte al comisiunei 
de cinci, în insulele Philippine, apoi gu- 
vernor civil, d-1 Taft și-a împlinit oficiul 
cu o rară pătrundere. In raportele sale 
adresate președintelui, tot-deuna a accen
tuat necesitatea unei înțelegeri cu Roma, 
■ca început al pacificațiunei. Patriot fer
vent, neavend decât o singură grije, mă
rirea patriei sale, Roosevelt îi urmeză sfa
turile trimițând la papa o ambasadă so
lemnă. Cancelarul eclesiastic este episco
pul O’Gorman' din Sioux Falls, fost pro
fesor de filosofia istoriei la universitatea 
din Washington. El cunosce tot atât de 
bine Vaticanul ca și Casa albă. D-1 Smith 
■este de asemenea jurist și înalt magistrat 
în Manila.

Despre Miss Stone scrie un țhar 
din Viena -‘următărele: Misionara ameri
cană asigură, că în captivitate i-a mers 
forte bine. Totă ierna a avut locuință caldă 
și hrană bună, la sărbători i-se dedea frip
tură de gâscă. In general ea avea tote 
înlesnirile posibile, chiar și jurnalele ame
ricane le primia forte regulat. ?De aseme
nea priraiaorl-ce corespondență prin „posta 
bandiților". Copilul domnei Zilca, născut 
în captivitate, le alunga urîtul. Când so
cietatea făcea escursiuni ;(se înțelege, nu 
de plăcere, ci pentru a-se ascunde la lo
curi mai sigure), damele îmbrăcau costum 
național de care pdrtă femeile Cuțo-Vla- 
hilor, în același timp li-se legau ochii, ca 
•să nu se potă orienta. Miss Stone are de 
gând să țină conferențe publice în Ame
rica pentru scopuri filantropice. In aceste 
conferințe își va descrie captivitatea.

Emigranți întorși. „Tăgl. Rund- 
•schau" scrie, că dilele acestea au sosit prin 
Hamburg la Berlin 500 de emigranțî, cari 
înainte cu mai mulți ani se stabiliseră în 
America centrală, venind din Rusia și 
Austro-Ungaria. Ei n’au putut să-și câștige 
pânea de tote dilele în noul continent și 
.au fost veseli, că au avut banii de drum, 
ca să se potă întorce erăși în vechea lor 
patrie.

Școla preparatore a societății filar
monice din Brașov a dat dilele acestea o 

repetiție generală sub dirigența d-lui Max 
Krause. Școla acesta a făcut în scurt timp 
frumose progrese. Elevii se împart la 
violin prim și secund și câți-va la flaut. 
Este representată și oboe. Allegrettul și 
menuett-ul simfoniei militare au fost bine 
studiate și au făcut cea mai bună impre
sie. Președintele societății filarmonice și-a 
esprimat recunoscința față cu dirigentul, 
a accentuat importanța școlei preparatore 
și a îndemnat pe elevi la muncă sîr- 
guitore.

Rectificare. In bilanțul societății pe 
acțiuni „Furnica"' din Făgăraș, publicat în 
nr. 53 (p. 4) al fdiei nostre, s’a strecurat 
o erore, — și anume, la contul profitului 
și perderilor, în „Debit" suma s’a tipărit 
greșit: 104.937.68, în loc de 103,937,68.

Teatru german. Mâne Joi se va re- 
presenta comedia „Flachsmann als Er- 
zieher" în 3 acte, de Otto Ernst, cu d-1 
Albert Heine distinsul artist dela Viena.

Adunarea generală a „Albinei^.
Sâmbătă, în 22 Martie n. — scrie 

„Tel. Rom." — și-a ținut „Albina", insti
tut de credit și economii în Sibiiu, adu
narea generală ordinară, care a decurs în 
cea mai bună ordine, primindu-se întru 
tote propunerile direcțiunii.

Au luat parte la adunare 49 de ac
ționari, cari representau 1944 acțiuni, cu 
390 de voturi. Presidată a fost adunarea 
generală de d-1 Iosif Sterca Șulufu, presi- 
dentul direcțiunii, care a numit notariu pe 
d-1 Dr. Nicolae Vecerdea, er verificătorî 
ai procesului verbal pe d-nii Nic. Togan 
și Dr. E. Gristea.

Pentru îndeplinirea celor două locuri 
vacante în direcțiune, în urmaeșirei după 
vechime a domnilor Dr.IancuMețianu și loan 
Popa, s’a făcut votare secretă, care a dat 
următorul resultat: Dr. Iancu Mețianu 364 
voturi, loan Popa 66 și Dr. I. Beu 273 vo
turi. Restul voturilor s’a împărțit între 
mai mulți candidați.

Presidentul comunicând resultatul vo
tării, declară aleși în consiliul de direc
țiune al „Albinei", cu mandat primit pe 
șese ani, pe domnii Dr. Iancu Mețianu și 
Dr. I. Beu.

Adunarea generală, primind propu
nerea direcțiunii, a dispus, ca distribuirea 
sumei destinate pentru scopuri culturale 
și de binefacere se se facă în modul ur
mător :

Mesei studenților 6000 cor., „Asocia- 
țiunii pentru lit. rom. și cultura poporului 
român" 2000 cor , Scdlei reuniunii femeilor 
române din Sibiiu 600 cor.. Internatului 
Reuniuni femeilor române din Brașov 400 
cor., Asociațiunii pentru sprijinirea soda- 
lilor etc., din Brașov 400 cor.. Societății 
„România Jună" Viena 200 cor., Socie
tății „Petru Maior" Budapesta 200 cor., 
Alumneului din Timișora 200 cor., Funda- 
țiunii „Zsiga" Beiuș 200 cor., Internatului 
gr. or. din Beiuș 200 cor., Studenților raor- 
boși din Brașov 200 cor., Studenților mi
ser! din Blașifi 200 cor., Fundațiunii stu
denților din Brad 200 cor., Reuniunii ro
mâne de musică din Sibiiu 200 cor., Reu
niunii române de musică din Brașov 200 
cor., Reuniunii de agricultură din Sibiiu 
200 cor., Reuniunii pentru înfrumsețarea 
orașului Sibiiu 200 cor., Reuniunii pentru 
înfrumsețarea orașului Brașov 100 cor., 
Reuniunii higienice din Sibiiu 100 cor., 
Gremiului comercial 100 cor., La disposi- 
țiunea direcțiunii 1400 cor. Total 13.5000.

Procesui Caragiale-Caion.
Luni a venit înaintea Curței cu jurați 

de Ilfov procesul de calomnie prin pressă 
intentat de d-1 I. L. Carageale lui C. A. 
Ionesce-Caion și lui Th. M. Stoenescu.

Presideză d-1 Flaișlen, asistat de d-nii 
Balș și Pherekyde. Fotoliul ministerului 
public este ocupat de d-1 procuror Mu- 
muianu.

D-1 președinte dă cetire unei petiții 
și unui certificat din partea lui C. A. Io- 
nescu-Caion, prin care acesta cere amâna
rea procesului, pretextând că e bolnav.

Pe banca acusărei se află deci nu
mai d-1 T. M. Stoenescu.

Partea civilă se opune la amânarea 
procesului pe motiv, că ceea-ce va fi do- 
dovedit se pote face și fără presența acu- 
satului Caion. Noi, dice partea civilă, am 
adus opera Iui Tolstoi, Piderea Intunere- 
cului, tradusă și legalisată de ministerul 
de esterne, ast-fel că Curtea va pută'apre
cia, decă Carageale a plagiat seu nu după 
autorul rus.

Ap&rătorul lui Stoenescu cere și d-sa 
se se judece procesul și declară în același 
timp, că clientul seu a regretat imediat 
cele publicate de Caion contra lui Cara
geale în „Revista Literară".

D-1 procuror lasă la aprecierea Curței 
de a judeca seu amâna procesul.

Curtea hotăresce se se procedă la 
judecarea procesului.

. Partea civilă cere scoterea din causă 
a d-lui T. M. Stoenescu. decă acesta va 
face o declarație francă, că regretă de tot 
ceea-ce s’a împutat lui Carageale.

D-1 T. M. Stoenescu răspunde, că are 
cea mai mare stimă pentru d-1 Carageale 
și regretă din suflet calomniile aduse ta
lentatului nostru scriitor.

Curtea avend în vedere aceste de
clarații, scote din proces pe Stoenescu.

*
Dedre-ce singurul inculpat C. A. Io- 

nescu-Caion este absent, procesul se ju
decă fără jurați.

*
Se dă cuvântul părții civile.
D-1 B. Delavrancea spune mai întâifi, 

că decă Caion ar fi făcut pur și simplu 
hoț pe Caragiale, acesta l’ar fi ertat. Der 
perversitatea lui Caion a fost așa de mare, 
încât acesta a mers pană a comite un fals 
pentru a compromite reputația de emi
nent scriitor a lui Caragiale.

După aceea, d. Delavrancea anali- 
seză drama „Năpasta" de Caragiale și 
„Puterea Intunerecului" de Tolstoi și 
arată, că teza din aceste done opere este 
cu totul contrarie una alteia. Ia pe rând 
personagiile din cele două opere, le esa- 
mineză cu deamănuntul și dovedesce, că 
nu esistă nici o asemănare în rolurile lor.

Trece apoi la a doua calomnie, ces- 
tia plagiatului din Kemeny. Dovedesce 
cu acte, că nu esistă nici un dramaturg 
cu numele de Kemeny, și că nu esistă 
nici o operă ungurescă cu titlul „Neno
rocul".

Oratorul spune, că acesta nu e pri
mul fals, pe care îl comite Caion. Arată, 
că la acestă e o manie de-a falsifica di
ferite documente, precum este „un frag
ment de document" publicat în „Noua Re
vistă Română", privitdre la o luptă a lui 
Mircea-Vodă cu Turcii — fragment, care 
este o curată falsificare.

Inchee apoi, întrebându-se, ce s’ar fi 
putut -crede pentru un scriitor, care este 
fala țării, decă el n’ar fi fost în posibili
tate de-a dovedi falsul lui Caion.

Lasă la aprecierea Curții pedepsa. 
pe care trebue să o dea lui Caion, er în 
ceea-ce privesce despăgubirile civile, le 
menține la 20.000 lei.

D-1 P. Grădișteanu rogă Curtea să 
dea o pedepsa bine meritată lui Caion, 
pentru-ca să serve de esemplu tineretului 
nostru, care ar pute căde pe acestă pe- 
riculdsă pantă a calomniei și a falsului.

D-1 procuror Mumuianu spune, că se 
abușeză adesea de libertatea pressei. In
contestabil avem o pressă seridsă și cin
stită; der sunt și diare și diariști, cari nu 
corespund de loc înaltei misiuni și cari 
compromit și pe cei cinstiți.

D-sa spune, că gloria lui Caragiale 
a eșit mai luminosă din acesta calomnie.

*

La orele 3 Curtea întră în deliberare.
După 15 minute Curtea reîntră în 

ședință și aduce o sentință, prin care con
damnă pe C. A. Ionescu-Caion la 3 luni 
închisore corecțională, 500 Lei amendă și 
10.000 Lei despăgubiri civile.

Sentința este dată cu drept de opo- 
siție. în termin de 15 dile.

Daie de semâșî mulțâmitâ publică-
La serata dansată aranjată de tine

rimea universitară română din Clușifi în 
6 Martie a. c. st. n. au binevoit a parti
cipa și a contribui următorii domni:

lulifi Coroian adv., Dr. loan Vajda- 
Voevod când, adv., câte 30 cor.: Vasile 
Hosszu jude la tabla reg. Clușiu Dr. 
Gerasim adv. Aiud. Iacob Căpușan notar 
Dretea, Blasiu maior Clușifi, Dr. Alesandru 
Vajda-Voevod medic Olpret, Vaier Pop 
preot Mănăștur câte 20 cor., Dr. Ștefan 
Morariu adv. Clușifi 15 cor., fam. Dărăban 
Fecheteu 14 cor;, Dr. George llie adv, 
Clușiu, Vasile Ranta-Buticescu jude reg. 
pens. Clușiu, Dr. Victor Poruțiu când. adv. 
Clușiu, Leontin Pop jude reg. pens. Clușiu, 
Vasile Indre adv, Clușiu, Alesandru Nemeș 
jude reg. pens. Dergia, Grigore Crișan 
Clușiu, Petru Ciurtin Clușiu, Vasile Vețcan 
notar c. Tbt.br, Ioan Bărbul preot Bârseul- 
Mare, Ioan Pop of. la tren Clușiu, Dr. 
Eugen Pătaceami adv. Turda câte 10 cor. 

Niculae Căciulă contabil Clușifi, fam. Trif. 
Kunszentmârton câte 7 cor., Dr. Victor 
Bontescu când. adv. Hațeg, Anton Man- 
deal secr. de bancă Clușiu, Vasile Metea 
Lona, Nicolae Tincu preot în Ghirolt câte 
6 cor., D-na Văd. Bohățel Clușiu, Eugen 
Marinescu inginer Clușiu, D-na Ana Cu- 
tean Bistrița, Ioan Pop preot Gilăfi, Vasi- 
lifi Pop casar Clușiu, Dr. V. Romonțai 
adv. Gherla, Silivestru Moldovan redac
tor Sibiiu, Popist maior Clușiu câte 5 
cor., Tiberius Brediceanu când. adv. Lugoș, 
Victor Bugner când. adv. Clușiu, Anton 
Pop comerciant Clușifi, Justin Ardelean 
redactor Oradea-Mare, Goglia colonel Clușifi 
D-na Văd.-Pavel Clușifi câte 4 cor., De- 
metriu Pop prot. Castrens Clușiu, Alesan
dru Pop când, adv., Constantin Căciula 
comptabil, Dimitrie Cuzman, Vasile Toșa, 
Eugen Mezei rig. med. Budapesta câte 3 
cor., Hacman locotenent și următorii tineri 
universitari și rigorosanțî: Eugen Pantea, 
George Pavel, Vaier Pop, Cornel Crăciu- 
nescu, Alesandru Bogya, loan Mezin, Ni- 
colaie Proștean, Vasile Lazar, Laurent Flo
rantin, Aurel Ciato, Ioan Muște, Vaier 
Muște, Eugen Muntean, Melețiu Corușan, 
Alesandru Anca, Emil Negruț, Coriolan 
Nedelcu, Cornel Ordace, Constantin Ignea, 
Augustin Oaliani, Samuil Pipoș, Desideriu 
Merșa câte 2 cor., Aurel Oprea rig. în 
drept, Cornel Roșescu câte 1 cor.

Au mai bine voit a contribui fără a 
participa însă, încă următorii domni: Va
sile Almășan adv. Clușifi 20 cor., Emeric 
Pop adv. Clușifi, Vasile Poddba director 
de bancă Clușifi, Dr. Vasile Hossu canonic 
Blașifi, Dr. Zosim Chirtop adv. Câmpeni, 
Basiliu Bașiota jude reg. pens. Abrud, 
fam. Antal Beiuș, Dr. Dimitrie Radu epis
cop Lugoș, Gavril Karșai proprietar Clușiu 
câte 10 cor., Ioan Moldovan protopop 
Cătină 6 cor., N. N. Clușifi, D-na Elena 
Hosszu Clușifi, Dr. Camil Velican când. adv. 
Alba-Iulia, Teodor Iacoban locote. Clușifi, 
Aurel Poruțiu preot Desmir câte 5 cor., 
George Șiuta preot Moftin, Emil Pop preot 
S. Feneș câte 4 cor., D-na Văd. Szilași 
Clușifi, loan Mihalca preot Aghires, Geor
ge Pteancu înv. Oarei, Vasile Szălteleki 
preot Bardoș, loan Micușan preot, loan 
Goia, Grigoriu Borza, Ana Bangur Clușiu 
câte 2 cor..

S’au încasat total așa-der 652 cor., 
din care sumă substrăgându-se spesele de 
273 cor. 30 bani, avute cu aranjarea pe- 
trecerei, restul e 378 cor. 70 bani. Acest 
venit curat s’a și predat deja curatoratului 
competent, ca să se adaugă fondului pentru 
edificarea unei biserici gr. cat. române 
în Clușifi, pentru care scop a fost destinat. 
După închiarea acestui raport ulterior au 
mai sosit dele D-na Elena Boer m. Rossler, 
Lechința-de-Murăș 10 cor.

în fine numai o plăcută datorință-mi 
împlinesc, când în numele comitetului 
aranjator față de binevoitorii participant! 
și marinimoșii contribuenți și pe acestă 
cale viu a da espresiunea mulțămitei și 
recunoscinței ndstre cele mai profunde.

Clușifi, la 14 Martie 1902.
Ales. G. Pteancu

când, de prof.ULTIME SCIRI.
Bucuresci, 25 Martie. După ter

minarea tunerariilor principesei de 
Wied, mama Reginei României, ce 
se vor face Joi, Regele Carol înso
țit de fratele seu și principesa de 
Hohenzollern va pleca la Viena spre 
a-se întelni acolo cu regina și spre 
a pleca cu toții la Abbazia, unde 
vor petrece sărbătorile Pascilor ca
tolice.

Haga, 25 Martie. Tote semnele 
arată, că regele Eduard voesce în
cetarea răsboiului. Călătoria lui Wol
seley stă în legătură cu dorința 
acesta.

ScJialk- Burgher, Hewett și Botha se 
vor consulta asupra modalităților 
garantărei deplinei independențe ca 
preț al păcii. Decă Anglia va primi 
condiția acesta, Burii îi vor ceda 
îășia de păment, ce se estinde dela 
granița țării pănă la Kimberley. In 
schimb ei cer revisuirea convenției 
din Volksrust și pe basa ei vor pre
tinde anectarea țării Zulușilor la re
publica lor.

Burii dispun acjî de 35,000 
omeni sub arme.

Proprietar: Dr. Aurel Mureș ianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.-
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ss pot procura următârele cărți:
(La circile aici înșirate este a se mai adauge 

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

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghina Mânțuirei, cărticică, de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre
țul uuui es. în păreți tari oolorațl 70 bani.

10 b. porto.)
Mărgăritarul Sufletului, carte de 

rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor.

10 b. p >rto).
Micul mărgăritar sufletesc, căr

ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată oostă 44 bani (-]- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cerem și 
laude intru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria peniru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-[- 5 b. porto).

Cuvântări bisericsscT scrise de loan 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pi. ‘20 b.

Cuvântări bisericesc! de loan Pa
piu: tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ce timp; 
și pentru tote săi batorile de peste au. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (pl. 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em. 
EleJ terescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărds?le sale scrieri. 
Are 260 pag. Prețul cor. 3 (-)- 20 b por.)

.Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ/-. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări funebra)! și iertațiuni pentru 
d ferit-* ca^se de morte, de Ioan Papin 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesci pre serbătorile de 
preste au scrise de Ioan Papiu. Preț. 3 
cor. p'. 30 b. porto.

Cuventări funebraleșd iertăciuni 
pentru d,iferite cașuri de mârte, în
tocmite de lo-t» P- p>- Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-ț- 20 b. porto.)

Scoefi economice.
Manual complet de agricul

tură rațională,, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șcdla nuperibră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Bucurescl. Cartei cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, său Agricultura ge 
nerală. 34 câle de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On Mi- 
n’ster de Agricultură al României cu deci- 
aia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

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

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
prei.nă cu lâuăr e și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 corâne.

Cartea d lui prof. Maior se deose
bește esențial de lucrările de acest tel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei îu limba 
n.ostră, care tratăză tote Gestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri 
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciiuței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia < entru școle’e poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la ș mia 
pri cipală română din Lăpușul Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Po>t >.

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra Im Lamarck 
dePanaite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, protesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac ’n țâră săracău. Emiuescu. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 25 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0..................... 119.85
Renta de corone ung. 4% • • • 97.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/n. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii..................... 201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 104.—
Renta de argint austr.........................101.70
Renta de hârtie austr........................ 101.55
Renta de aur austr............................. 120.70
LosurI din 1860................................. 154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 13
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 709.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 697.50
NapoleondorI .  ..................... 19.11
Mărci imperiale germane . . . 117.32'/2
London vista.............................. 240.121/,
Paris vista.......................................... 95.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99 30
Note italieue..................................... 93.30

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. V 19.- »' 19.10
Galbeni n 11.30 n 11.40
Ruble RusescI h 126.— n 127.—
Mărci germane n 58.50 n
Lire turcescl 10.72 n —.—
Scris, fonc.Albi na 5°/0, 100.-"" « 101.-

| calde f

| la Baia „fflesa*1
| se vor deschide în 23 Martie st. $ 
$ nou Cabinele încâlcite. Prețul | 
® tauei h&i calde 30 cr. 1
i 3=3 loan I Perșinariu. g
? iSL 4b 4b SSb 4b 49k 4b At H

PUBLICAȚIUNE 
^UNT.H: Moașa, Grohotișul 

și VornEcul proprietățile 
Excelenței Sale George Gr. Gan- 
t acuzi no din Județul Prahova, 
România, se arendeză de pășune, 
cu începerea dela 28 aprilie 1902 st. v.

Amatorii pentru acești munți 
se vor adresa, D-lui

V. LocMan
prin Gara Băicoi, Măgurenl-Părosa

Poșta Filipești.

Nr. 58—902.

Concurs.
La zidirea frontariului 

bi seri cei gr. cat. din Velcherifi 
ee escrie concurs de licitare minuen- 
dă, ce se va ținb în 31 Martie a. c. 
st. n. la 10 6re înainte de amecjî

Prețul strigărei 4373 cor. 54 fii.
Doritorii concurenți sunt datori 

a depune 10% ca cauțiune înainte 
de începerea licitațiunei în bani ga
ta, ori în hârtii de valbre austr.-un
gară. Cu reservarea dreptului de a 
alege dintre licitanțî pre ori carele, 
fără de a lua în considerare pre cel 
mai ieftin licitante.

Planul, preliminariul și condițiu- 
nile de licitare se pot vedâ în can
celaria parochială din Velcheriu, în
ainte de licitare în orl-ce timp.

Velcheriu, în 24 Martie 1902.

Curatoratul bisericesc gr. cat. 
din Velcheriu. î-^W)

Deschidere de fabrică!
Am ondre a aduce la cunoscința On. public, că 

FABRICA DE MAȘINÎ, 
care opt ani am avut’o în Kezdi-Văsârhely, acum în mod 
siderabil lărgită, am sframutat’o

W” în Brașov Strada gărei nr. 54 "W
(în partea Villei Stenner) lângă vamă.

Lucrez mașini: pentru fabrici de ferestreu, fabrici 
spirt, mori, arangiamenturi de băi, mașini pentru economie 
câmp, precum și Cazane, iute prompt și cu prețuri ieftine.

Me rog de sprijinul On. public

con-

de 
de

5-10 (452)

L

cu tbtă stima

Szombat Samu,

■3DKIXDSRJ EECBEEES351 1I— ' ij1-! x—șlgp»
BBnmiin mJmn WKvar'«■ca'a£«bagn

Antreprise de pompe funebre

ESrașov, Strada SPorții Nr. fl2.
(Lipit de depoul de ghete al D-uului I. Sâbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat in cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de slcriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, dm prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sferturilor de leinn9 de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Reprezentanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vâuet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt ȘÎ ieftîll, i a u 
asupra-mi și transporturi de morți in 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. TiitseL

IM

ABONAMENTE

Abonamentele

X
\
•x
\
X
\
S
V

Pentru Austro-Ungaria:
i sa . . . . 4

9 9 J

Pentru
?© t?©â
P® l®§@ 
?© sa sa . .

Prețul abonamentului este:
Austro-Ungaria:
luai . .
ha

Pentru România și străinătate:
P® ‘t£©l hai ... 1©
;p® f©s® Hal
^® aa aa . .

Abonamente Ia. numerele cu. data de Duminecă:
Pentru Romania și străinătate: 
^© aa . . . . . 
j?© fâs® luai . .
I1® t?©a lași . .

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

Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administirațmnea

GAZETEI TRANSILVANIEI.

prin

W9 „Gazeta Transilvaniei “ cu numerulălOfil. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu.Brașov.


