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ArtscuHi „La stațiune*.
De fiece am contrarii „Gazetei 

Transilvaniei14 și ai conducetorului 
și proprietarului ei, — vorbim de 
contrarii români și nu de cei streini 
— neavend absolut nici un motiv 
pentru a-ne combate și condamna, 
călăresc pe un pretext miserabil, ce 
și l’au ales ca armă în contra nostră.

Ei au susținut și susțin, că or
ganul nostru ar fi spart solidaritatea 
la 1892, publicând două luni după 
conferența națională, ținută în 20 
Ianuarie a anului aceluia, un șir de 
articole „La situațiune14.

Ei bine, tocmai în c|ilele aceste, 
la 13/25 Martie a. c., s’au împlinit 
fiece ani de când cu mare mâhnire 
a sufletului și cu adâncă îngrijire 
pentru viitor, fiiarul nostru a înce
put publicarea acelui ciclu de arti
cole, în care a arătat cu totă obiec
tivitatea și cu tot calmul cele pe
trecute la conferența și cu modera- 
țiune, bunăvoință, der tot-odată în 
mod hotărît a atras atențiunea co
mitetului central, ales de conferență, 
asupra urinărilor, ce le pot ave pen
tru partidul și națiunea nostră por
nirile matadorilor „grupului tribu- 
nist“ de tristă amintire, cari ajuu- 
seseră a esercita cea mai mare în- 
rîurință asupra acestui comitet.

Ceea-ce am făcut atunci, am 
făcut după multă și matură cuge
tare și ne-am împlinit o grea dato
rie ce-o aveam.

Nimeni n’ar fi ac|T mai fericiți 
decât noi, dâcă trecând în revistă 
deceniul trecut, am pute se mărtu
risim înaintea națiunei române, că 
am văfiut lucrurile atunci cu ochi 
prâ pesimist!, am dat pre mare im
portanță celor petrecute în sînul 
partidului nostru înainte de confe
rență, în timpul conferenței și după 
conferență și că, prin urmare, ne-am 
înșelat; nimeni nu s’ar bucura mai 
mult a pute constata, că tote s’au 
sfîrșit cu bine și spre bine.

Ne dore amar că nu putem face 
astfel, și că din contră ne vedem 
constrînșl a mărturisi, că îngrijirile, 
cărora le-am dat espresiune acum 
c]ece ani, au fost cu mult întrecute 
de realitate, că faptele cele nepre- 
cugetate, ce au isvorît din isvorul 
turbure al patimilor, egoismului și am
bițiunilor personale, într’un timp de 
cea mai grea încercare pentru po
porul nostru, au stricat mai mult 
causei nostre și legăturilor de frăție 
și solidaritate dintre noi, decât au 
putut felosi faptele săvârșite de' cei 
cu inimă curată, cari au fost gata 
să se abnege și să aducă orl-ce jertfe 
pentru isbânda ei.

Cu tbte că vede afil ori și ce 
om cu judecată sănetosă tristele ur
mări ale greșelelor făcute, totuși 
contrarii noștri cari, iau în deșert 
numirea de „frați44, nu înceteză de 
ă ne învinui, luându-șl refugiu chiar 
la arma minciunei și a calumniei 
reutăciose, pentru-că înainte cu 4©ce 
ani am avut curagiul opiniunei și 
consciința datoriei în fața pericolu
lui iminent și într’un timp, când 
încă tote se puteau îndrepta și cei 

porniți pe cărări rătăcite, cu voie 
ori far’ de voie, puteau să fiă re
aduși pe drumul cel drept.

Pe ei îi mustră consciința și ar 
vre se ștergă și cea mai mică urmă, 
prin care se țintuesce faptul istoric 
după care atunci, când ei erau îm- 
bătați de aparenta victorie, ce-au do- 
bândit’o în conferența cu prețul sa
crificării celor mai sfinte interese ale 
bunei înțelegeri și solidarității, s’au 
aflat bărbați, cari le-au spus: Mer
geți rău și cu ușurința vostră culpa
bilă veți căde nu numai voi îngropi, 
der veți periclita și causa partidului 
și a națiunei!

Tocmai de aceea acești omeni, 
dimpreună cu uneltele lor, să opin
tesc a4l din răsputeri de-a face să 
amuțescă judecata istoriei prin stri
gătele lor clevetitore la adresa ace
lor bărbați, cari odinioră i-au aver- 
tisat și i-au dojenit. Astfel ei cred 
nu numai că vor suprima vocea mai 
bună a consciinței lor, care le șop- 
tesce, că au greșit și au păcătuit, 
der cred, că cu acesta modalitate 
vor pute amăgi și ține în nesciință 
și glasul consciinței publice națio
nale. Ei nu se sfiesc deci a hrăni 
focul vrajbei între frați nici după-ce, 
în mare parte din vina lor, partidul 
nostru național a fost adus în situa
ția periculosă de astă4I.

Pentru-că fiiarul nostru a pre- 
vefiut acest trist desnodământ pe 
mulțl ani înainte, el le stă în cale tu
turor acelora, cari cu voie orî far’ 
de voie ar voi se profite din neno
rocirea, în care a ajuns partidul nos
tru național, pentru ași face treb- 
șorele cu „acomodările44 și „îndul
cirile44.

Cine a mai vefiut atâta înver
șunare față c’un fiiar, căruia vrăș
mașii săi nu-i pot imputa alta, de
cât că a rămas statornic în împli
nirea datoriei sale naționale ? Căci 
cine va fi așa de guguman a crede, 
că acei aventurieri politici dela noi, 
cărora le ard călcâiele după com
promisuri cu adversarii neamului nos
tru, sunt convinși în adevăr despre 
ceea-ce spun, când cu atâta neruși
nare ne impută, ei nouă, că în de
ceniul ultim am fi deviat dela dru
mul, ce ni-l’a indicat datoria nostră 
națională?

Și ce veți fiice, dâcă vă vom 
asigura, că, după a nostră firmă 
convingere, toți aceia, cari acusă 
fiiarul nostru pentru articolii „la si- 
tuațiune44, nici nu i-au cetit, nici nu 
au ideiă ce s’a fiis în ei, ori s’au 
uitat la timpul său numai forte su
perficial la ei ? Și asigurăm acăsta pe 
basa esperiențelor ce le-am făcut.

Der ce cetesc cu atențiune acești 
omeni și toți de soiul lor? Ce aten
țiune dau ei părerei altora, cumsciu 
ei să aprecieze lucrurile și să dis
cute?

Numai de așa ceva să nu ne 
întrebați. In timp de opt-spre-4ece 
ani, de când li-s’a adus prăsila în 
Ardeal, ei n’au putut să porte cu 
„Gazeta Transilvaniei44 măcar o sin
gură dată o polemiă obiectivă și cin
stită. Totdâuna au răspuns cu in
vective, cu personalități, cu răutate. 

niciodată cu seriositate și cu fond, 
pentru-că la ei tote le poți afla, nu
mai seriositate și fond nu.

Ani de cțile a trebuit să ne căl
căm pe inimă și să răbdăm multe, 
fîind-că așa cereau împrejurările și 
marile interese ale causei nbstre ro- 
mânescl.

Astă4i tăcerea năstră ar fi o 
crimă. Astăfil este neapărat de lipsă 
să iesă la lumină întregul adevăr 
asupra desastrelor, ce am trebuit să 
le îndurăm dela 1892 încoce, desas- 
tre, cari au fost presentate de cei 
ce au contribuit la ele, ca tot atâ
tea „triumfuri44 pentru partidul nos
tru și neamul românesc.

Astă4i avem consciința datoriei, 
ce ne impune să arătăm lumei ro
mânesc!, de ce am scris în primă
vara anului 1892 articolii „La situa
țiune44.

Inoirea triplei alianțe. Erl s’au 
întâlnit în Veneția cancelarul german Bu
low și ministrul italian de esterne Prinetti. 
înainte de plecare, Biilow a dis, că do- 
resce să se întelnescă negreșit cu Prinetti. 
Nu mai încape îndoielă, că la întâlnirea 
din Veneția s’a vorbit și discutat între cei 
doi bărbați de stat despre cestiuni de na
tură politică. Nu se pote însă sci și ră
mâne o cestiune deschisă, decă se va sta
bili ori nu o înțelegere deplină privitor la 
înoirea triplei alianțe, după-ce este sciut, 
că Italia și Francia au cădut de acord în 
cestiunea Tripolis și astfel cele două țări 
surori și-au dat așa-dicând mâna și și-au 
promis a procede solidar într’o cestiune, 
care deși nu privesce direct pe Ger
mania și Austria, totuși fdrte ușor pdte se 
deștepte bănueli în alte privințe.

Indemnitate. Indelungându-se mult 
desbaterea budgetară în dietă, guvernul 
unguresc e decis să ceră o idemnitate de-o 
lună. Ministru-președinte Szell va presenta 
proiectul referitor la acesta în 5 Aprilie. 

Lupta pentru libertate în Irlanda.
După întdreerea lui Parnell, succe

sorul lui O’Connell, din America de nord, 
Irlandesii au reluat pe la începutul anilor 
opt-deci din secolul trecut luptele vechi 
contra Englesilor și contra proprietarilor 
englesi din Irlanda, pe cari politica bru
tală a secolelor trecute i-au făcut rassă 
stăpânitdre peste poporul irlandes și peste 
proprietatea irlandesă.

Land-League irlandesă avea o orga- 
nisație ramificată, care lucrăză atât de re- 
solut, încât premierul din tabăra liberalilor 
whigi, Gladstone, s’a vădut nevoit a pre
senta în parlamentul engles un bill irlandes.

Gladstone a avut o moștenire forte 
tristă după șeful torylor D’Israeli (Beacon
sfield) și trebuia să facă ceva pentru po
pulația irlandesă. Cu tote acestea bărbatul 
de stat liberal cădii în aceleași greșeli, ca 
și predecesorii lui, adică își perdii răbda
rea față cu agitațiunele ligei irlandese și 
inangură măsuri draconice, arestând în 
Octombre 1881 pe țoți capii ligei irlande
se, cu tote că erau deputați și ca atari 
se bucurau de imunitate.

Acesta a fost primul semnal pentru 
revoluția pe insula irlandesă.

Societatea secretă- a emigranților ir-

landesi din America de nord (Fenii) își 
recâștigă influența asupra inimelor. în Maiu
1882 secretarul de stat pentru Irlanda și 
ajutorul său fură omorîți în Dublin, er la
1883 urmă explosiunea de dinamită în 
edificiul ministerului de interne. Irlandesii 
s’au unit într’un partid de Home-Rule, 
care până în diua de adi continuă a pro
testa în potriva unirei Irlandei cu Anglia 
și Scoția, octroiată la 1800.

Rolul ligei vechi îl are adi „Liga 
unită irlandesă44 (United Irish League), cu 
numerose secții provinciale, cari tote pri
mesc ordine de la secția centrală.

Sforțările ligei unite sunt îndreptate 
asupra ameliorării stării economice a țării. 
Țăranul irlandes nu este, de cât un sala
hor seu muncitor cu diua, care plătesce 
dijme lordilor englesi, ori arendaș, care 
muncesce pentru alții, primind în schimb 
o colibă de lut;și o sfdră de păment, ca să-și 
cultive cartofi. Proprietarii englesi înca- 
seză însă pe an 125 milidne cordne arendă.

T. W. Russel, care la 1900 era încă 
membru în cabinetul Salisbury și este și 
adi membru în camera comunelor, recu- 
nosce în public, că locuințele agricultorilor 
irlandes! nu se deosebesc întru nimica de 
bordeele Cafrilor din Africa-de-sud, er 
hrana și îmbrăcămintea sunt din cele mai 
miserabile. Russell recomandă intervenția 
statului pentru exproprierea marilor pro
prietari și trecerea proprietății lor în ma
nile arăndașilor de adi. Guvernul engles 
răspunde la tote propunerile de amelio- 
nare cu măsuri brutale escepționale.

Contra acestui terorism englesesc 
luptă liga irlandesă unită cu aceleași mij- 
loce, ca odinioră Parnell și someză pe 
arendași, să refuse dijmele și să boicoteze 
pe fie-care, care nu se supune acestei mă
suri.

în interesul lordilor și spre ocrotirea 
lor, vice-regele Cadogan, recomandă mă
suri reprimătore și disolvarea ligei. Prim- 
secretarul irlandes Wyndtam protestă contra 
acestor măsuri, pentru-că disolvarea ligei 
ar fi semnalul pentru o revoluție generală, 

o urma acestora, guvernul a renunțat la 
disolvare.

Cestiunea irlandesă devine din ce în 
ce mai actuală, de când o parte din libe
rali (imperialiștii), sub conducerea lui Ro
sebery s’au lăpădat de „Home-Rule“ și 
Irlandesii au ajuns la convingerea, că pe 
calea legală nu mai pot ave speranță a 
obține ceva, rămânendu-le numai calea 
ilegală.

Ministrul engles Salisbury nu s’ar 
da îndărăt de la cele mai teribile măsuri, 
dăcă nu s’ar teme de revoluția irlandesă, 
care în legătură cu răsboiul de estermi- 
nare contra Burilor, ar ave consecințe 
fatale.

Cestiunea irlandesă ese la ivelă într’un 
moment critic din prăpastia, în care au 
aruncat-o păcatele istorice milenare ale 
rasei tiranice anglo-saxone și într’un nor 
de foc va apare sf. Patrichiu, arătând 
câmpul de luptă, pe care leopardul brita
nic își va găsi un vrednic rival.

Negocierile din Africa-de-Sud.
Nimic nu se scie cu siguranță des

pre negocierile din Africa-de-Sud. Foile 
englese, cari la început primiră scirea cu 
bucurie, păstrăză adi o mare reservă și 
nu cred că negocierile vor da resultate 
definitiv bune.
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„Petit Bleu11 din Bruxella declară ho- 
tărît, că guvernul transvaalian numai în 
urma insistențelor Englesilor se sfătuesce 
cu Steyn și Dewett asupra condițiilor de 
pace. Cause momentuose impun guvernu
lui engles se inițieze negocieri de pace și 
cel puțin se storcă un armistițiu, iiind-că 
peste două săptămâni el trebue se pre- 
sente camerelor budgetul, care se încheie 
c’un deficit de un miliard, și ar trebui să 
se îngrijescă de un nou împrumut pentru 
răsboiu. La acesta se mai adauge dorința 
expresă a regelui Eduard, ca serbările în
coronării se nu fie turburate de vuetul 
răsboiului. Lui Chamberlain și Brodrick 
li-ar plăce se începă tratările de pace 
deja mai înuinte de ce Wolseley ar fi 
sosit în Africa-de-Sud, pentru-ca apoi 
să-și revindice ei meritul de a fi încheiat 
pacea.

Agenția „Beuter“ anunță cu data 23 
1. c. din Wolwehoek: Ou permisiunea lui 
Kitchener membrii guvernului bur Schalk- 
Burgher, Mayer Lucas și Vandervelde au 
plecat erl cu tren special din Oranje la 
Balmoral și de acolo, însoțiți de 6 ofițeri 
din statul major engles, și-au continuat 
calea spre Kroonstad.

Din Haga se telegrafâză următorele): 
Kriiger dice, că se pot primi ^următorele 
condiții de pace: Independența internă a 
statelor bure sub suzeravitatea englesă; 
amnestie pentru Africanderii, cari servesc 
în armata bură; retragerea ordonanțelor 
de espulsare și reedificarea farmelor arse 
de Englesî. Acesta e minimul pretensiu- 
nilor lui Kriiger. Kriiger e convins, că și 
Schalk-Burgher gândesce la fel.

Sub titlul: „Speranțe de pace“ 
scrie „N. Fr. Pr." „Călătoria vice-preșe- 
dintelui republicei sud-africane și a con
silierilor săi la Pretoria a redeșteptat din 
nou speranțele de pace. Sclialk-Burger 
este actualmente representantul legal al 
țării și are puterea unui președinte, de 
când cu călătoria lui Kriiger în Europa. 
Speranțele unei împăcări au fost de atâtea- 
orl înșelate, încât ar fi o neprecauțiune a 
predice de pe acuma resultatul actualei 
apropieri. Atâta însă se pdte constata deja 
acuma, că atât Engiesii, cât și Burii au 
ajuns la convingerea, că nici unul, nici al
tul nu va pute fi adus la supunere necon
diționată. Respectarea condițiunilor reci
proce a devenit o necesitate și pe cât se 
pare însuși regele Angliei stărue pentru 
pace. Poporul engles a perdut în acest 
răsboiu capital de miliarde și pe lângă 
80.000 dmeni și o bună parte din presti
giul seu militar. Pacea ar fi un mare eve
niment politic și economic, tot așa precum 
și răsboiul este o turburare dăunătdre a 
comerciului și una dintre căușele cele mai 
importante ale actualei crise industriale în 
Europa. “

Din strâinâtate.
Situația in Macedonia. Din Atena 

se anunță, că guvernul grecesc consideră 
situațiunea din Macedonia ca gravă. Lup

tele între bandele bulgare și trupele tur
cesc! continuă. Deosebit de lupta dela 
Litsia, unde au fost uciși patru Bulgari și 
doi soldați, a fost o altă ciocnire la Mel
nik, unde șese Bulgari au fost uciși și opt 
făcuți prisonieri. Aceștia din urmă vor fi 
trimiși la Salonic.

Diarul bulgar „Vecerna Posta11 con
firmă scirea din Salonic cum-că lângă sa
tul Mutolevo, plasa Kukos, a fost o cioc
nire între o bandă bulgară și trupele tur
cesc!. 6 Turci și 4 Bulgari au fost uciși.

Din Sofia se anunță, că Mihailovski, 
președintele comitetului bulgaro-macedo- 
nean, pregătesce un memoriu cătră Pu
terile europene, în care se le expue si
tuația din Macedonia și le va cere inter
venția pentru îmbunătățirea stărei lucru
rilor de acolo.

Diarul „Neue Freie Presseu află din 
Sofia, că neînțelegerea dintre cele două 
comitete bulgaro-macedonene le slăbesce 
acțiunea. Nu se crede, că Sarafoff' va is- 
buti se pregătescă revolte seriose în Ma
cedonia; însă el le pregătesce în cre
dința, că vor fi însoțite de turburărl în 
Albania.

Din Albania sosesc dilnic scirl ne- 
liniștitore de când cu omorîrea șefulni 
Arnăuților Mollah Zekka în Ipec. Garni- 
sona din acest oraș compusă din 13 ba- 
talidne cu două baterii, abia e în stare să 
susțină ordinea. Etă câte-va amănunte 
despre drama din Ipec:

In 16 Faur, după serviciul divin, șe- 
fiii Moloh Zekka și Adhem Zaim, cari se 
dușmăniau cumplit, se prinseră la certă. 
După acesta Adhem Zaim află, că Zekka 
a rugat pe Sultanul să permute pe Zaim, 
care pe atunci era și comandantul gen- 
darmeriei. Acesta l’a tras la răspundere, 
tocmai când Zekka eșise din casa tnu- 
teșarifului. La provocările lui Zaim, Zekka 
a răspuns evasiv. Atunci Adhem Zaim a 
scos revolverul și a descărcat de patru- 
ori asupra lui Mollah Zekka, care cădii 
pe dată mort.

Scirea despre omorîrea lui Mollah 
Zekka se lăți ca fulgerul prin satele din 
împrejurime și Arnăuții alergară cu miile 
la cadavrul celui omorît. Ucigașul s’a în
chis într'o casă, unde îl păziau soldați și 
vre-o 3000 de aderenți ai lui, fiind-că 
dmenii lui Mollah Zekka voiau cu ori-ce 
preț să pună mâna pe el. Omenii lui 
Zekka au atacat pe adversari și trei dile 
de-arândul luptele s’au continuat pe stră- 
dile Ipecului. Au cădut cu totul 92 de 
omeni și . 200 fură răniți. In fine Adhem 
s’a predat muteșarifului. El se află actual
mente în spitalul din Skopja, căci și el 
fu grav rănit. Indată-ce se va vindeca, 
are să fie dus la Oonstantinopol, unde i-se 
va face judecata.

Scrisârea Țarului cătră Loubet. 
Etă scrisorea prin care Țarul Nicolae al 
Rusiei a invitat pe președintele Loubet să 
mergă la Petersburg:

„Sub impresia adâncă a dilelor neui
tate, ce le-am petrecut anul precedent în 

Francia, Țarevna și eu suntem pătrunși 
de speranța, că președintele mult stimat 
al republicei francese, cât mai curând ne 
va face bucuria adeverată de a petrece 
câte-va dile la noi. Cred, că ’Ți va fi 
plăcut, decă cu ocasia acesta îți vei câș
tiga personal convingerea despre caldele 
și sincerile sentimente ce unesc Rusia cu 
Francia, amica ei aliatăw.

Uneltirile comitetului macedo
nean Din Oonstantinopol se anunță: 
Representanții din Sofia ai Rusiei și Aus
triei au intervenit serios la guvernul bul
gar în contra comitetului macedonean. 
Guvernul bulgar a declarat, că nici-odată 
nu i-au plăcut uneltirile comitetului ma
cedonean, uneltiri, ce produc neliniște în 
Macedonia. A promis tot-odată, că va 
aplica măsurile cele mai aspre pentru a 
împedeca formarea bandelor macedonene 
și va îndruma autoritățile militare să facă 
imposibilă năvala acestor bande în Ma
cedonia.

SOIRILE DILEI.
— 14 27) Martie.

Iubileul episcopului Pavel. Diua 
de 21 Martie, aniversarea de 50 de ani a 
preoției Es. Sale episcopului Mihail Pavel, 
a fost sărbătorită în Beiuș în mod solemn. 
S’a celebrat un frumos Te-Deum prin pro
topopul Aug. Antal asistat de directorul 
gimnasial I. Butean și de profesorii V. 
Stefănica, T. Bule, Dr. F. Stan. V. Dum
brava, G. Ardelean și E. Stan. Corul a 
esecutat cântările. Au asistat profesorii, 
elevii și elevele tuturor scolelor gr. cat. 
din Beiuș, representanții bisericei gr. or. 
și ai internatului, funcționarii domeniului 
episcopesc și un număr însemnat de po
por și inteligență. In sala gimnasiului s’a 
ținut o frumosă festivitate cu program 
bogat și variat. Profesorul Feri a ținut 
un cuvent festiv, în care oratorul a pre- 
sentat pe episcopul Pavel ca idealul iu
birii adevărate, ca barbat nobil de sincere 
sentimente și termină implorând grația 
dumnedeescă și vieță îndelungată ilustru
lui jubilar. O producțiune festivă s’a dat 
și la șcdla civilă de fete, înființată de 
Esc. Sa.

Doliul curții regale române a pro
dus un răsunet dureros nu numai în Ro
mânia și în tote părțile, unde regina-poetă 
este admirată, ci aprope la tote curțile 
domnitore din Europa, cu cari defuncta 
princesă de Wied, mama Reginei române, 
era înrudită. Princesă de Wied, originară 
princesă de Nassau, s’a’născut la 1825 și s’a 
căsătorit la 1842 cu principele Hermann 
de Wied, după care rămase văduvă încă 
la 1864. Defuncta princesă era sora regi
nei Sofia de Suedia, a ducelui de Nassau, 
a marelui duce de Luxemburg și a prin- 
cesei de Waldeck-Pyrmont, mătușa regi
nei Wilhelmina de Olanda, având în ace
lași timp legături de înrudire cu familiile 
domnitore de Wiirtemberg și Baden. îna

inte de-a fi reținută de'.bolă, venia adesea- 
ori în România, unde a încântat pe toți, 
cu cari venia în contact prin bunăvoința 
sa. Repausata princesă era creștină fer
ventă. Ea publică mai anii trecuți o carte 
de meditațiuni pentru tote dilele anului.

Epidemia dela Râșnov, care a se
cerat deja atâtea victime și de care ne-am 
ocupat în diferite rânduri, a atras și aten
țiunea guvernului. Dilele acestea a fost 
timiș la fața locului inspectorul sanitar, 
Dr. Tery Odon, care a făcut o anchetă. 
Resultatul acestei anchete și disposițiile, 
ce le-a luat d-1 inspector sunt încă necu
noscute. Epidemia este staționară.

Aniversarea proclamării regetului 
român. Adi, 14 Martie v., fiind aniversa
rea proclamării României de regat, se ofi- 
cieză la Metropolie un Te-Deum și se fac 
onoruri militare. La Te-Ceum participă 
toți d-nii miniștrii și funcționari superiori 
ai statului.

Procesul lui Novacovici. Diarul 
„E—k“ aduce scirea, că luna viitore va fi 
o nouă sesiune a curții cu jurați în Clușiu, 
în care sesiune se vor judeca trei procese 
de pressă, un proces, pentru incendiare și 
unul pentru asasinat. Primul proces (Ia 8 
Aprilie) va fi al lui Gh. Novacovici „fost 
student la universitatea din Clușiu pentru 
agitație contra statului comisă în diarul 
Tribuna".

Incendiu. In sera de 26 Martie a is- 
bucnit un incendiu la îngrășătoria de vite 
dela fabrica de zahar din Bod, un incen
diu, care a mistuit în scurt timp edificiul 
de lemn și locuințele contigue alerândași- 
lor. Focul se dice, că ar fi fost provocat 
prin faptul, că un bou, deslegându-se a 
răsturnat cu cornele o lampă. Rândașii vă- 
dând focul s’au încercat a-1 stinge. Era 
însă cu neputință fiind mult fân |și paie 
acolo, er boii rupându-și funiile și produ
când o teribilă învălmășelă. Focul a fost 
observat din Brașov pe la 9’/2 sera. Dân- 
du-se semnalul de foc, pompierii s’au adu
nat repede, era insă prea târdiu, Când au 
sosit la fața locului, totul era mistuit de 
foc. Din 50 boi n’au scăpat, decât 7, cei
lalți toți au ars. Pagubele se urcă la 
30.000 corone.

Telegraful fără sîrmă. Un ordin de 
cabinet al împăratului german prescrie in
stalarea telegrafului fără sîrmă, sistemul 
profesorului Slaby și a inginerului Asco, 
pe bordul vaselor de răsboiu și la stațiu
nile militare. Din Kiel se scrie, că esperi- 
mentele făcute în portul Kiel au dat re- 
sultate satisfăcătore la o distanță de 130 
klm. Trei-decî și două de vase de răsboiu 
sunt deja înzestrate cu aparate de tele
grafie fără sîrmă.

Grevele din Italia. Grevele munci
torilor agricoli, cari în unele regiuni ale 
Italiei dureză de luni de dile, vor ave de 
resultat, că vaste întinderi de terenuri vor 
rămâne anul acesta fără cultură. Provin
cia de Ferrara se află mai ales într’O' si-
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Bogatul și săracul.
— Din franțuzesce. —

G. e rumen la față, e gras de-i atârnă 
obrajii, umbletul îi e apăsat și mândru, 
vorbesce încredut, silesce pe cel ce vor- 
besce cu el să repeteze ce a dis, și nu 
rămâne rece pentru ce i-se spune. Iși des
face batista cea mare și își suflă nasul cu 
sgomot: scuipă forte departe și strănută 
tare. Ddrme diua, dorine noptea și forte 
profund, horcăie cât doi. Ocupă la preum
blare și la masă mai mult loc ca altul, 
merge totdeuna la mijloc, când umblă cu 
cei deopotrivă cu el; dâcă se opresce, stau 
și ceilalți locului, decă pornesce și ceilalți 
pornesc, toți se îndreptă după el. Pe cei 
ce vorbesc îi întrerupe, îi povățuesce; el 
însă nu este întrerupt, el e ascultat tot 
timpul cât vrea să vorbescă; toți sunt de 

părerea lui, i-se cred tdte noutățile, ce 
le spune. Decă vrea să odihnescă, îl vedî 
cu ce aplomb trufaș se aședă pe fotoliu, 
cum își aruncă un picior cruciș peste al
tul, cum își încrețesce fruntea, earn își 
apasă pălăria pe ochi, pentru a nu vede 
pe nimeni, seu se uită cu pălăria pe cefă 
jur împrejur cu sumeție și cu îndrăsnelă. 
E vesel, rîde cu poftă: e nerăbdător, 
arogant, ursuz, independent, mare poli
tician, în cestiile dela ordinea dilei face 
pe misteriosul; se crede forte talentat și 
deștept. E bogat.

P., cu ochii adânciți în cap, pare 
obosit, e slab la corp și la față ; dorme 
puțin și are un somn forte ușor; e tot pe 
gânduri, visător, și cu totă cumințenia lui 
face impresiunea unui om stupid: uită să 
dică ce scie, seu se vorbescă de eveni
mente, care-i șunt cunoscute, și decă to
tuși o face câte-odată, o face fără dibă
cie ; crede că le e spre greutatea acelora, 
cărora le vorbesce; istorisesce scurt, der 
flegmatic, el nu pretinde să fie

nici nu face pe alții să rîdă; aplaudeză, 
suride la ceea ce-i spun alții, e de păre
rea lor; alergă, sbdră pentru a le face 
mici servicii, e complesant, lingușitor, 
preocupat de a-se face folositor altora; e 
tainic în ce privesce afacerile sale, câte
odată mincinos, e superstițios, scrupulos, 
blăjin; umblă ușor și fără a face sgomot, 
par’ că s’ar teme să nu supere pe cine-va 
când calcă pe pământ; umblă cu ochii 
plecați și nu îndrăsnesce să-i ridice în 
fața trecătorilor. Nu face nici când parte 
din numărul celor cari formeză un cerc 
pentru a povesti; stă îndărătul celui ce 
vorbesce, prinde pe furiș câte ceva din 
ceea-ce se vorbesce și se retrage dâcă 
se uită cineva la el. Nu ocupă mult loc, 
umblă cu umerii plecați, cu pălăria pe 
ochi, pentru a nu fi vădut, se îndoie și 
par’că se escunde în mantaua sa: nu sunt 
strade, nu sunt locuri înghesuite de lume, 
unde să nu afle totuși posibilitatea se 
trecă fără greutate, să se strecore fără 

se aședă ascultat, | de a fi vădut. Decă-i oferi loc.

abia pe marginea scaunului; vorbesce cu 
voce slabă în conversație și articuleză 
rău, cu tote acestea se esprimă liber des
pre afacerile publice și e supărat pe se
colul său. Nu deschide gura decât numai 
când răspunde; tușesce, își suflă nasul ți- 
nându-șl pălăria înaintea feței; scuipă 
aprope de el și aștâptă să fie singur pen
tru a strănuta, seu decă se întîmplă să 
strănute, se uită împrejur, că ore nu cumva 
a fost observat? Nimeni nu-1 salută, nu-1 
măgulesce. E sărac.

Ce fineță în desemn, ce colori vii și 
delicat nuansate, ce viu sunt create con
trastele în aceste două persdne. La Bru- 
yăre, născut în 1645 în Paris, ne face cu 
umorul său se rîdem. Prin feliul său na
turalist de a scrie, ne intereseză și acum, 
după sute de ani. Și cât adevăr în satira 
acesta, și ce multe putem învăța!

L-a. 



Nr 60. —1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

tuație critică. Proprietarii au făcut maxi
mul de concesiuni posibile, cu tote aces
tea- muncitorii refusă de-a reîncepe lucrul. 
Afară de acesta tot în provincia Ferrara 
mai bine de 15,000 hectare de teren este 
inundat, așa că semănăturile sunt deja 
compromise. Numărul greviștilor agricoli 
numai în numita provincie se urcă la 
30.000 și sunt conduși de ligi bine orga- 
nisate.

„Neguțătorul de Veneția" în Bra
șov. Sâmbătă săra se va da de cătra trupa 
Bauer clasica piesă a lui Shakespeare 
„Neguțătorul de Veneția", în care cămă
tarul jidov, este caracterisat atât de bine 
în persdna lui Shylock. — Soirea acăsta 
este una dintre surprisele cele mai neaș
teptate pentru publicul brașovean. Se scie 
anume, că acesta piesă este pusă la „In
dex" pe cele mai multe scene și în Viena 
nu s’a jucat timp de două-deci de ani, 
pănă a venit trupa dela „Kaiserjubilăuras- 
stadtteater", mai anul trecut și a repre- 
sentat celebra piesă a lui Shakespeare în 
aplausele însuflețite ale publicului vienez. 
Cu acestă ocasiune actorul de curte Heine 
va ave ultimul său debut.

Un lepros în Triest. Se scrie din 
Triest: Un lucrător din Calabria, care pe
trecuse în timpul din urmă în Dalmația, 
a sosit aici bolnav de lepră. El a fost 
dus numai decât în spitalul isolat. Acesta 
este primul cas de lepră în Triest.

Lăptărie în Ciușift. In Clușiă s’a 
constituit o societate pentru înființarea 
unei lăptării. D-l loan Șerban, inspector 
general al lăptăriilor din ministerul r. u. 
al agriculturei, va veni pe la începutul lui 
Aprilie la Clușiă pentru studiarea ces- 
tiunei.

Teatru german. „Răpirea Sabinelor" 
este cu tot titlul său antic o comedie 
modernă în 4 acte. Situațiile comice se 
grupeză pe lângă o dramă cu titlul de 
mai sus, scrisă de profesorul Martin Gol- 
witz (Fr. Redl) și ținută mult timp as
cunsă pănă ce în urmă se hotăresce a-o 
da directorului de teatru Striese (Albert 
Heine, ca dspe) ca să o represinte. De 
aici resultă o mulțime de încurcături. 
Franz și Paul de- Schonttan sunt autorii 
acestei comedii, scrisă după gustul publi
cului, ce găsesce amusament în situații 
comice, chiar și decă acelea n’ar fi vero
simile. Publicul destul de număros, care a 
fost de față la representarea acestei co
medii în sera de 26 Martie în sala de 
concerte din Brașov, a petrecut destul de 
bine. S’a distins actorul de curte Heine, 
deși recensentului i-s’a părut, că în anu- 
minte momente nu s’a putut degaja de 
nisce accente de jargon jidovesc. Bine s’a 
achitat de rolul seu și d-l Redl și Iuliu 
Seger. Dintre dame: Milla Ernst, Tilda 
Lind, Else Fdry și Fanny Crido. — Adi 
se dă „Flachsmann als Erzieher" cu Al
bert Heine ca dspe.

Cu acestă ocasiune amintim, că di
recția Bauer a deschis abonament pentru 
un ciclu de 12 representation! de operă. 
Se vor representa operele Lohengrin, 
Faust, Freischtitz, Czaar und Zimmermann, 
Don Juan, Fidelio, Tannhăuser și Carmen.

Insciintare.5

In conformitate cu ordinul Vener. 
Consistoriu Archidiecesan dto 28 Ianuarie 
a. c. Nr. 11115 scol., prin care s’a hotărît 
sistarea funcționărei reuniunilor învățăto- 
resci, comitetul central al „Reuniunei în
vățătorilor rom. gr. or. din districtul Bra
șovului" a predat Veneratului Oonsistor 
în administrare întregă averea Reuniunei, 
care face în bani gata 3749 corone și 91 
bani; er ce privesce biblioteca, în valore 
de 893 corone și 66 bani, se va urma con
form aceluiași ordin.

Acesta ne luăm voie a aduce la cu
noștința tuturor membrilor acestei Reu
niuni cu observarea, că Reuniunea, fiind 
sistată în activitatea ei, cu datul de adi 
încetă și funcționarea ei.

Brașov, în 9 Martie st. v. 1902.
Nicolae Bârsan, loan Popea,

secretar. președ.

Academia iR^mâuă.
Sesiunea generală din anul 1902.

Raport asupra lucrărilor făcute în 
onul 1901—1902.

Domnilor Colegi!
Presentându-vă darea de semă asu

pra lucrărilor săvârșite de Academie dela 
sesiunea trecută și pănă acum, am adânca 
bucurie de-a vă aminti, mai înainte de 
tote. dovedile de înalt interes, ce institu- 
țiunea nostră a primit și în acest an, din 
partea Majestății Sale Regelui, Augustul 
Protector și Președinte de onore al Aca
demiei, care, pe lăngă tote actele Sale dă- 
tătăre de bine și de propășire pentru țera 
nostră, urmăresce cu cel mai viu și sta
tornic interes lucrările și desvoltarea aces
tui aședământ de cultură al nemului ro
mânesc.

In amintirea întâlnirii dela Abbazia 
dintre Regele nostru și Suveranul Greciei, 
M. S. ne-a dăruit o fotografie, care repre- 
sintă pe MM. LL. Regele și Regina Ro
mâniei și pe M. S. Regele Greciei. In ur
ma acestei prietenesc! întrevederi, Aca
demia a decis să trimită tote publicațiu- 
nile sale, ca un omagiu respectuos, Ma
jestății Sale Regelui Greciei, care a bine
voit a mulțumi într’un mod măgulitor pen
tru instituțiunea nostră.

Dilele mari din vieța iubitei nostre 
dinastii au avut totdeunarăsunet îu acestă 
incintă. In diua de 16 Decemvrie aniver
sarea nascerii grațidsei nostre Regine, 
Academia și-a îndeplinit plăcuta datorie 
de-a depune la piciorele Majestății Sale 
espresiunea simțămintelor de recunoștință 
și devotament. Partea însă cea mai în
semnată în serbarea făcută cu acăstă oca
siune solemnă au fost urările scrise româ- 
nesce și aduse de Principele Carol și de 
Principesa Elisabeta bunei lor Mătușe. M. 
S. Regele mi-a încredințat originalele 
acestor două urări în versuri spre a le 
depune în archiva Academiei, unde să se 
păstreze pentru amintirea acestei serbări 
mișcătore. Instituțiunea nostră a primit cu 
adâncă recunoștință acest prețios dar și 
a însărcinat pe președintele ei, ca să es- 
prime Majestății Sale Regelui deplina sa 
gratitudine.

I. Membrii Academiei.
Dela sesiunea generală trecută pănă 

acum, Academia a încercat patru perderl 
simțitore prin încetarea din vieță a cole
gului nostru V. A. Urechiă, a membrului 
onorar I. P. S. S. Iosif Naniescu Metropo- 
litul Moldovei și Sucevei, și a membrilor 
corespondenți Colonel Teodor Șerbănescu 
și General Dr. Zaharia Petrescu.

Vechiul nostru coleg V. A. 'Urechiă 
a încetat din vieță în diua de 22 Noem
vrie. D-l președinte al Academiei P, S. 
Aurelian a adus la cunoștință acestă tristă 
veste în diua de 23 Noemvrie și s’a ridi
cat ședința în semn de doliu. S’a decis 
atunci ca d-l Gr. G. Tocilescu să ție o cu
vântare la mormânt, ăr membrii Acade
miei aflători în Capitală să asiste în cor- 
pore la îmormântare. D-l Gr. Tocilescu a 
ținut la mormânt o cuvântare; ăr d-l B. 
P. Hașdeu a vorbit, în ședința dela 30 
Noemvrie, ^despre vieța și activitatea re
gretatului nostru coleg.

Iu desvoltarea instituțiunii nostre V. 
A. Urechiă ocupă un loc de frunte, căci 
el este unul dintre întemeietorii și orga- 
nisatorii acestui așezământ. Numit mem
bru al Academiei chiar dela înființarea ei, 
la 22 Aprilie 1866, el a desfășurat o în
tinsă activitate pe terenul istoric și după 
reorganisarea din 1879, în vigore și acum, 
a devenit membru al Secțiunii istorice. 
Dela dânsul ne-au rămas numerăse scrieri 
de un cuprins forte variat: istorie, didac
tică, discursuri politice, conferințe literare, 
dramă, comedie, roman, etc. Lucrările mai 
de căpetenie ale regretatului nostru coleg 
sunt: edițiunea critică a Operelor lui Mi
ron Costin, în 2 volume; Istoria culturii 
naționale, istoria șcălelor dela 1800—1864, 
scriere premiată de Academie, și în fine ma- 
reapublicațiune Istoria Românilor curs făcut 
la facultatea de litere din București, care 
se opresce la volumul al 13-lea și cuprinde 
epoca dela 1774—1821.

Veneratul Metropolit al Moldovei și 
Sucevei Iosif Naniescu s’a stins din vieță 
în adânci bătrânețe în dimineța dilei de 
26 Ianuarie. I. P. S. Sa fusese ales me
mbru onorar al Academiei la 16 Aprilie 
1888. Perderea înaltului Prelat a fost 
adânc simțită de întregă țâră, der mai 
vârtos Metropolia Moldovei a fost du
reros lovită prin trecerea dintre cei vii a 
prea vrednicului și înțeleptului cârmuitor 
al ei, care o păstoresce aprope trei decenii 
amintind timpurile marelui Veniamin Cos
tachi. Acestă generală întristare a fost de 
o potrivă împărtășită și de Academie; că
reia ilustrul răposat, ca un devotat servi

tor al bisericii și al țării, îi dăruise încă 
trăind fructul preocupațiunilor unei vieți 
întregi, cel mai prețios tesaur ce-și agoni
sise pe lumea acesta, mare parte din bi
blioteca. sa Academia a decis să fie repre- 
sentată la îmormântare prin toți membri 
aflători în Iași, er colegul nostru d-l C. 
Erbiceanu a ținut o cuvântare funebră și 
a depus o cortină în numele instituțiunii 
nostre.

Colonelul T. Șerbănescu a încetat din 
vieță la Brăila în diua de 2 Iulie. Răposa
tul a fost poet liric și unele din compu
nerile lui au fost mult gustate de publi
cul nostru; el era membru corespondent 
al Secțiunii literare, ales la 12 Aprilie 
1894. Poesiile lui Șerbănescu n’au fost 
pănă acum reunite într’o edițiune specială; 
ele se află răspândite prin diferite publi- 
cațiunî periodice; multe din ele apărut în 
colonele revistelor: Convorbiri Literare și 
Literatura și arta română.

Drul Zaharia Petrescu, General-me
dic al armatei și profesor distins al facul
tății de medicină, a încetat din vieță la 16 
Decemvrie. Academia, apreciând meritele 
sciențifice ale răposatului și activitatea sa 
pe terenul științelor medicale, l’a ales încă 
dela 18 Martie 1885 membru corespondent 
la Secțiunea sciențifică. Dela dânsul ne-au 
rămas numerose scrieri, publicate cu oca- 
siunea diferitelor congrese din străinătate 
la cari a representat țera și știința medi
cală dela noi. Lucrările însă mai de căpe
tenie ale Drului Petrescu sunt: Elemente 
de farmacologie. I. Farmacia și arta de a 
formula, apărută la 1870 și Elemente de 
terapeutică și materie medicală apărută la 
1884, în 4 volume și premiată de Aca
demie.

(Va urma,)

Literatură.
A apărut Frumosul, studiu psi- 

chologic de Dr. Dimitrie Magdu. Retipă
rire din „Familia", Oradea-mare 1902. Pre
țul 1 coronă.

ULTIME SG1RL
Roma, 26 Martie. Erl a sosit în 

portul Neapolului o escadră rusă și 
peste câte-va c|ile va sosi una fran- 
cesă. Rușii au fost primiți în mod 
călduros.

Bruxella, 26 Martie. In cercurile 
bure de aici se vorbesce, că Schalk- 
Burgher n’a făcut nici un pas în in
teresul încheierii păcii, însă Kitchener, 
în urma succeselor din urmă ale 
Burilor, a invitat însuși pe guvernul 
transvaalian se discute cu el asupra 
modalităților de împăcare.

Viena, 26 Martie. Guvernul sâr
besc a primit dela Petersburg scirea, 
că Țarul primesce bucuros în Liva- 
dia, în luna lui Iulie, pe regele 
Serbiei.

Capstadt, 27 Martie. Cecil Rho
des a murit.

Diverse.
Ilin tote părțlie lumii. In Rusia 

au fost în cursul anului 1899 nu mai pu
țin de 4447 nenorociri pe căile ferate, ră
niți fiind 6933 ămeni, er 1226 au murit.

— In Norvegia, Irlanda și Spania 
sunt în proporție cei mai multi orbi, de
cât în ori-care alt stat din Europa. In 
Spania tot la 100 mii omeni se vin 216, 
Jn Norvegia 208 și în Irlanda 111 orbi.

— Basilica Sf. Petru din Roma e 
lungă de 636 urme, lată de 405 urme și 
înaltă de 448 urme.

— In Portugalia 67°/0 a populațiunei 
sunt analfabeți. Gel mai mare procent din 
Europa întregă.

— In statul Ohio lucreză în fabrici 
26.820 femei.

— In Germania s’au importat anul 
trecut mere în preț de 10 milione dolari 
și pere în preț de 21/., milione.

— Cartea negră a poliției berline; 
este deja de 37 tomuri și cuprinde _f 
grafiile a 21,000 criminali. ,a în-

— Aurul, care circuleză în ' 
tregă, are o greutate de 865/anual cam

— Din Italia se espoStatele-Unite, 
16 milione funți macară*' 
valorând 800 mii do’

— In Anglia și Irlanda sunt 36,788 
medici.

— Numărul elefanților sălbateci din 
lumea întrăgă e de 10,000.

— In China anul nou se începe în 
luna Februarie.

Ven turtle și vegetația. Adolph Han
sen a publicat de curând o lucrare în 
acăstă privință. După dânsul vântul e une 
locuri piedecă mare pentru împăduriri, ba 
adese-orî acăsta e chiar peste putință, de 
pildă în multe părți pe lângă marea Nor
dului. Și nu lucreză nici prin sare, nici 
prin nisip, ci prin aceea, că usucă frundele 
arborilor. Mestăcănul și salcia sunt felurile 
cele mai tari în contra vântului. Cu cât 
sunt copacii mai scurți (Pinus montana, 
Salix repens etc.) cu atât pot înfrunta mai 
ușor vânturile.

în Holstein și Belgia s’au convins 
agricultorii de mult despre înrurirea vătă- 
mătdre a vânturilor asupra agriculturei, de 
aceea și-au încunjurat ogorele și grădinele 
cu garduri vii și cu șiruri de pomi, cari 
să slăbescă iuțela vântului.

Din acest punct de vedere plantațiile 
de pomi și copaci pe lângă drumuri și ca 
perdelele în calea vântului celor mai obi
cinuite în localitate, e o nevoe neapărată.

Tămăduirea sughițului. „Revue 
de Therapie“ arată cum, acuma de curând, 
s’a aflat un chip de a opri sughițul. Până 
acuma îl lecuiau doctorii, dând bolnavului 
să mirosă amoniac său altceva cu miros 
puternic, punând plasture de mușdar, prin 
curenți electrici seu prin băuturi său mi- 
răse adormitore. Negreșit, că nu e vorba 
despre acele sughițuri neînsemnate, cari 
se întâmplă așa de des și trec prin spe
rietură, prin sufllat de praf de zahăr în 
gât, prin oprirea resuflărei etc., ci de acele 
sughițuri, cari țin cesuri și chiar dile în
tregi, adică de boia. în totă puterea cu
vântului. Leacul, de care vorbesce revista 
de mai sus, s’a întrebuințat la o fată, care 
sughița de 30 de ori pe minută! Și e fdrte 
ușor: să scotă limba și ăr s’o strîngă la 
loc, regulat. Sughițul se răresce și apoi 
înceteză.

Căsătorie americană. Pictorul ame
rican George E. Cook, în vârstă de 35 de 
ani „a răpit" pe milionara Noye, în vîrstă 
de 70 ani și s’a cununat cu ea. Rudele 
miresei vor să dea în judecată pe Cook 
pentru „răpire".

Originalul mire a răspuns unui re
porter.

„E drept, că femeia mea e de 70 
ani, ăr eu de 35, der cât timp ne iubim, 
diferența de vîrstă nu jăcă nici un rol. 
Cred, că nu e nevoe ca o femeie să fugă 
pentru a-se uni cu bărbatul, care îi e drag, 
totuși la noi cașul a fost ast-fel. Posiția 
mea în societate e tot așa de bună ca și 
a soției mele. Familiile ndstre sunt dintre 
cele mai bine situate din țără. Am fost 
presentat la curtea englesă și sunt tot așa 
de cunoscut la Riviera ca și în Londra. 
Miinich său Paris. Suntem creați unul 
pentru altul și avem aceleași convingeri".

POSTA REDACȚIUNEI.
I. P. R.: Notița am luat’o după un (par.- 

România. Terminul nu era indicat, Pentru act 
mațiune sigură ar fi bine s6 vă adresa'’ 
— Salutare.

curative 
Cura băilor de burueicestă cură 

„Dinșoreanu" Pioescî. Ose pote res- 
ușoră de aplicat și de u/ri-ce bălă, în 
tabili orî-ce, suferind rfă temă de ră- 
ori-ce timp al anulpâncer, tuberculosă. 
celă. La bulele d paralisie totală seu 
epilepsie, hemor/, etc. fac angajamente 
parțială, hemiv restabilirea sănătății. Cei 
garantate pomoda în locuința lor, se 
cari se ptimgurl acasă, după o instruc- 
pot cura», bălei cerută de suferind. Con- 
ție sp,m corespondență fără instrucție’ 
sultuit, asemenea e gratuită și instruc- 
e/entru cei ce vor dovedi, că sunt să- 
ti fără mijloce. La cașuri grave, unde

mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JEL Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu1* 
din SSrașov, 

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

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

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
Î848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
MLargina la Solferino .și Lissa", inte- 
rbsânta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francase Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă, era major, 
er altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum ș1 ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Rintea Vitezul*, tradițiunl legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reieoanul, 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 baiil potto.

^Românul in sat .și la oste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunosoutnl și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„ David Almășianu*, schițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura acăsta, pre
sents. și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Reflexiuni fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Râthi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv es neuizet megalakulâsa', scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-]- 56 p.)

Viața .și operile lui Andrertl Mu- 
reșiamt, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiii. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul propa 
rând al din Blașiu.

„jPentru memoria lui Avram 
lanea*, ap-iul dat cftlră ministerul de 
tern-* D. P-rcz 1 prin d l Dr. Atnos P'râncu 
■ n eansa foudulni pentru monumentul lui 
Iancn. Prețul este 1 coronă. In România 
2 lei plus 5 bani porto.

Lupta, pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering tradnc're de Teodor V. Păcă- 
ț,ian. Prețul 2 cori (-f- 10 b. port;).

„l&ranul român .și ungur din 
Ardeal*, studia psihologie poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Ruina în Bucov na 
Iraciie Porunibescu. Prețui 20 b. (~|- 3 
porto.)

^Carnetul Roșu*, o interesanta no- 
nelă ndnlistă, tradusă din germană de Moșul 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „ 1 oșul* e cunoscut cetitorilor noștri din 
număidsele sale lucrări publicate în foița 
(Harului nostru. Pprețul eu posta 60 bani.

. 119.85
. 97.50
. 120 25

. 97.10
. 97.—
. 202.—

. . 101.65

. . 101.50

. . 120.70
. . 153.85

16 12

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4(l/0 ....
Renta de corone ung. 4°/0 . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 472°/0
Impr. căii. fer. ung. în argint 47-2°/o. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.— 
Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta .de aur austr. . .
Losurî din 1860. . . .
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 120.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 695.50 
NapoleondorI . ........................ ;
Mărci imperiale germane . . .
London vista..............................
Paris vista.................................
Rente de corone austr. 4°/0 • •
Note italiene............................

. 1,9.12
. 117.35 
240.17 */, 

95.377, 
. 99 35
. 93.40

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. „ 18.40 77 18.44
Napoleond’orl. „ 19.- 77 19.10
Galbeni „ 11.30 n 11.40
Ruble R isescl „ 126.— 71 127.—
Mărci germane „ 58.50 71

Lire turcescl „ 10.72 77 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/( 100.- W 101.-

Nr. 58—902.

Concurs.
La zidirea frontariului 

bi seri cei gr. cat. din Velcheriu 
se escrie concurs de licitare minuen- 
dă, 
st.

de 
b.

ce se va țină în 31 Martie a. c. 
n. la 10 ore înainte de amecfi 
Prețul strigărei 4373 cor. 54 fii. 
Doritorii concurențî sunt datori 

a depune 10°/0 ca cauțiune înainte 
de începerea iicitațiunei în bani ga
ta, ori în hârtii de valore austr.-un
gară. Cu reseivarea dreptului do a 
alege dintre licitanți pre ori carele, 
fără 
mai

de a lua în considerare pre cel 
ieftin licitante.
Planul, preliminariul și condițiu- 
de licitare se pot vede în can-nile

celaria parochială din Velcheriu, în
ainte de licitare în ori-ce timp.

Velcheriu, în 24 Martie 1902.
Curatoratu! bisericesc gr. cat.

din Velcheriu. 2-3.(469)

Plecarea și sosirea trenurilor fle stat rog. m. în Brasov.
VaiaBîsi <fiaaa fi Ortomvrie st. ni. fiSOfi.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Deia Brașov la Bud pesta:

j-^Trânul mixt la ora 5'8 min. dimin. 
•jjj- '^accel. (peste Olușiu) la 6. 2-45 m. p. m. 

ml de pers, la ora 7'48 min. sera.
s, - - -

Trenul
Trenul m!
Tr. mixt. la]a 6rele
Trenul accel. 55 o 1.

, . va 2’19 min. p. m.(ce vine pey .Ulușiu).
Dela Brașov la KeKn . .f Oșorheiu:

Trenul de pers, la ora c, c
(are legătură cu Tușnad la
Szereda, la ora 10.46 min. a. m. CU C1U°)

Iienul mixt la. ora 8'50 min. a.
Trenul de per. la ora 3'15 m. p^’_

i.
ii.

III.
IV.

I.

Brașov Ia Bucuresci:
persone la ora 3’55 m. dim. 

11'40 a. m.
min. sera.

II.
IU.

(are legătură cu 'inia Tușnad-Ciuc-Szereda)'.
Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).

I
II.

i
ii. 

ni.

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes;
Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.
Iienul mixt la o’re 8'50 mim. a. m.
Trenul de pers, la ora 3-15 min. p. m.

m.
m.

2.60
n

■

mici

4-10

ft

2.90
3.80

n
n
n
n

■ n

n

u

71

n

y>

n 
de

»

Numai marfă prospetă garantată solidă și elegantă.

W* Prăvălie m o m ă! “W

L D. AVRIGEANU
DEPOSIT și CONFECȚIUNE de ÎNCĂLȚĂMINTE, 

BSrașov, Strada K“orții nr. 34, Ia trei stele.

Principiul meu este, ieftin, bun si vîndare multa. 1^

i

1

Â

1
1
1

H

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI BE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

Cel mai ieftin deposit de încălțăminte.
Deore-ce am prier it quantitățl forța 

mari de încălțăminte pentru dame, bărbați 
și Copiii în fasonele cele mai nbuă, din 
fabricele cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

Fiind prăvălia mea prea mică pentru 
așa colosală quantitățl, sunt silit 

a vinde iote mărfu- 
rifie cia prețuri iefti

ne de mirare S
Pentru 'Bărbați: 

păr. ghe:e simple de vacs, ga
rantat solid .

cu beseț d* vies ga
rantat solid . . .

bocanci de vies solid
galoșate cu lac solide 4.30 
bocanci de iuft. galb. 4.50

Dril, dela 9J cr. in sus. Ghete

1
1
1
1
1
1

Pentru
păr. ghete pateut 

r>
Gems

n
de mânuțe eu lac .
de piele galbmă de

gems oii nasturi . . 4.20
pentru copii dela 60 cr. în sus.

Dame:
cu zug, solide 2.60 
_ nasturi . 3.50 

4‘->071 71 * *
„ șirei.e . . 3.80

. 4 —D
M

u

Pantofi
Comande la mesură se efectuez» promt ți eu mare acurateța.

t,

0 ©

uresianug
Brasav, Târgul Inului Wr. 15®.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 

fe>comande cu promptitudine și acurateța, precum:

FOI PERIODICE. 
bileteW visitA 

DIFERITE FORMATE.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri. 

STT^_^5rZ,“iex.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Qou/v&Z/t&i in Iotă măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE IOORMENTARI.

se primesc în biuroul

PROGIUME-ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE MNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Aîwtwi’iJssi.
5

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

Trenul de persone la ora 8 dim. 
Tr. accel. peste Olușiîî la 6. 2'9 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 10'25 min

Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel. la ora 2.18 min.
Trenul mixt, la ora 9'27 mia.
Trenul pers., la ora 5 — m. p. m. 
Tren, de pers, la ora 7'55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda ora 8'20)
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.)

nla Zernesci la Brașov (gar. Barto'cmeiu.), 
’"'renul mixt

TT ri— liviul mixt la ora 1'17 min. p.
Ciuc-Ghimes la Brașov: 

Trenul a® pers, la ora 8'25 m. dim. 
lrenul de pers, la ora 1'53 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 6'50 min. sera.

I.
II.

III.

I.
II.

III.
IV.

i

I. 
în. 
iii.

s6ra.

p. m.
p. m.

la ora 7') 2 min. dim.

<•♦
I

♦
f
4
4

4
4
4
4
<•
4
4
<
t
4
4
4
4
4

&
Comandele eventuale 

tipografiei, Brasov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBEȘIANU, Brașov.

TZ X S.
Prentimerațiunile ia Gazeta Transilvaniei se polii face și rvîno 

ori și când lela 1-ma și 15 a fiâ-cărei luni.
Domnii abonați ae binevoiaecă a arăta în deosebi, când voiese 

ca eepedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 biuevoiaseă a scrie adresa 

ămurit și să arate și posta ultimi.
Admimstraț. „Gaz. Trans-.

W' „Gazeta Transilvaniei^ cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la E.remias Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


