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Italia și tripla alianță.
(a) In timpul din urmă s’a scris 

mult prin cjiare și mult a preocupat 
cercurile diplomatice și politice ra
porturile Italiei față cu tripla alianță.

Opinia publică italiană a înce
put a manifesta ore-care aversiune 
față cu ideia, ca Italia să fie înju
gată pe un nou termin în tripla 
alianță, în urma căreia — cficeau 
Italienii — nu numai că nu profită 
nimic, der interesele ei sunt ame
nințate direct chiar de una dintre 
puterile aliate.

In adever, sub pretext, că con
trastele economice nu pot se atingă 
alianța politică între doue state, în 
Germania se pregătia o strașnică 
lovitură împotriva intereselor eco
nomice ale Italiei. Se pregătia urca
rea tarifului vamal față cu articolii 
de esport din Italia, — fructe și 
zarzavaturi.

Italienii erau de altă părere și 
cjiceau, că nu este nicî loial, nici na
tural, ca o putere, ca Germania, care 
stă în legătură de prietenie și alianță 
politică cu Italia, se vină cu pro
iecte ostile intereselor economice și 
comerciale ale unei țeri aliate.

Și s’a produs o relaxare a bu
nelor relațiunî și s’a scris pe tema 
acesta forte mult, anunțându-se cu 
hotărîre din ce în ce mai mare, că 
Italia nu vi e se mai participe la re- 
înoirea unei alianțe, care îi impune 
numai sarcini.

In același timp s’a severșit o 
apropiere reala între Italia și Fran- 
cia prin cunoscuta înțelegere între ■ 
aceste doue puteri relativ la Tripolis.

Germania, văc|end efectele poli
ticei sale, s’a grăbit a declara prin 
vocea autorisată a representantului 
guvernului în comisiunea tarifului 
vamal, că renunță la urcarea taxe
lor vamale pe articolii de import din 
Italia.

Pe de alte parte dubla alianță 
între Francia și Rusia prin notele;

identice ale celor doue guverne, re
lativ la Asia da ost, pare a fi în- 
trat cjilele acestea într’un nou sta
diu. Alianța între Francia și Rusia 
pare a-se fi confirmat din nou pe 
basele politicei reale, desmințind pre
supunerea colportată de adversarii 
acestei alianțe, cum-că raporturile 
între aceste doue puteri ar fi de na
tură platonică și chiar decă ies din 
sfera platonismului, profitul real al 
alianței duble îl incasseză numai 
Rusia, care esploateză pe aliata sa 
în favorul intereselor sale.

Svonul acesta s’a desmințit des
tul de lămurit în timpul din urmă.

In asemenea împrejurări cance
larul Biilcw a crecțut de necesară o 
întâlnire cu ministrul de esterne 
italian, Prinetti.

Cancelarul german va petrece 
sărbătorile Paștilor în Veneția, unde 
se va aduna tdtă familia sa.

Este sciut, că Biilow fusese mai 
nainte representantul Germaniei la 
Roma și soția sa este italiană.

împrejurările acestea înlesnesc 
presupunerea, că petrecerea sa pe 
pământul Italiei, unde înainte cu un 
an avusese întîlnire tot pe timpul 
Paștilor cu ministrul-președinte Za- 
nardelli, ar fi motivată numai de 
considera țiu ni familiare, er întâlnirea, 
ce o va ave de astă-dată cu minis
trul de esterne, Prinetti, este o în
tîlnire de politeță.

Firul telegrafic ne-a adus soirea, 
că Prinetti, care va petrece sărbă
torile la vila sa din Merate, în Ita
lia superioră, aflând despre venirea 

! lui Biilow la Veneția și-ar fi espri- 
mat dorința de a-1 visita, când se va 
întorce la Roma.

O scire venita din alt isvor 
anunță, că din contră Biilow, sciind 
că vine de PascI în Italia, și-ar fi 
esprimat dorința de a ave o întîl 
nire cu ministrul Prinetti.

Ori-care ar fi luat inițiativa, un 
lucru reiese cu certitudine din sci- 

. rile, ce ni-le comunică firul telegra

fic, anume, că în ajunul reînoirei 
triplei alianțe, Germania vre să son
deze disposițiile Italiei și să o atragă 
în vechile legături, fără îndoiâlă prin 
lărgirea avantagelor, de cari s’a bu
curat până acuma.

Situațiunea internațională a 
ajuns la un punct decisiv, la care 
a contribuit în mod considerabil ci
mentarea dublei alianțe între Fran
cia și Rusia și cochetarea destul de 
manifestă a (Italiei cu țera ei soră, 
de care însă diversitatea intereselor 
o despărțise de atâta timp.

Intîlnirea din Veneția ori Como 
— căci locul nu este fixat, când 
scriem aceste rânduri — va hotărî 
asupra situației, în timpul din urmă 
destul de oscilante, a Italiei față cu 
Germania și Austro-Ungaria.

La cestiunea limbei.
Contra judilor, cari nu cunosc 

limba poporului cu care au de-a face, 
s’a ridicat, d-1 Dr. Isidor Pop, advocat în 
Lugoșiîi. D-sa în ședința de Marți a ca
merei advocaților din Timișdra a arătat 
câte neplăceri are se sufere părțile ro
mâne pe la tribunale și judecătorii, pe 
unde, mai ales de un șir de ani încoce, 
sunt transferați astfel de judi, cari numai 
prin tălmăcire, de cele mai multe-ori rea, 
se pot înțelege cu omenii.

D-1 adv. Dr. I. Pop a citat cașuri 
speciale despre nepriceperea limbei din 
partea unor judi.

Nu seim, decă va ave un resultat fa
vorabil pasul întreprins de d-1 Dr. I. Pop, 
der am dori, ca și alți advocat român din 
alte camere, se suleveze la rândul lor 
acestă cestiune de însemnătate așa de 
mare.

D-1 Dr. A. Gosma a cerut se se es- 
prime în anuarul camerei dorința legitimă, 
ca ministrul de justiție să numeseă la fo
rurile judecătorescl persone cunoscătdre 
de limba poporului.

Amintim, că între membrii din co
mitetul camerei a fost ales și d-1 advocat 
Goriolan Brediceanu din Lugoș.

Situația în Peninsula balcanică 
5

devine di de di tot mai îngrijitdre. Tur- 
burările cu caracter revoluționar din Al
bania și Macedonia dau mult de gândit 
Portei. Guvernul otoman a mobilisat 40 
de batalione în vilaetele Skodra și Gosovo, 
fiind-că semințiile albane nu mai dau ni
mic pe autoritățile turcescî. Pe sublima 
Portă o neliniștesc și mai mult Macedo
nenii. Lunia trecută s’a ținut de urgență 
un consiliu de miniștri, fiind-că represen
tantul Turciei din Sofia a anunțat, că co
mitetul revoluționar macedonean a trimis 
sute de mii de proclamații în Macedonia 
provocând poporul la rescolă. — Ambasa
dorul rusesc Sinovjev a adresat Portei un 
memorand, în care cere realisarea reforme
lor promise. El a declarat tot-odată, că 
întărirea trupelor turcesc! ușor ar pute se 
aducă în și mai mare iritațiune pe Mace
doneni. Merită să fie remarcat, că centrul 
mișcării macedonene e în Londra, de unde 
Lazarevici dirigeză mișcarea în contra gu
vernului otoman. In mișcarea acesta iau 
parte și mai multi Turci tineri.

întâlnirea lui Biilow și Prinetti. 
Asupra întâlnirii celor doi bărbați de stat 
Biilow și Prinetti circulă combinații varii. 
„Giornale d’ltalia“ (jice, că convorbirile 
dintre Biilow și Prinetii vor ave efect 
marcant asupra viitorei politice esterne a 
Italiei. La conferența celor doi bărbați de 
stat probabil, că se va accentua îngrijirea, 
ce a deșteptat’o ultima vorbire a lui Del- 
casse, ministrul frances de esterne. E 
vorba, că 6re de dragul Franciei pote 
se renunțe Italia la amiciția cu Anglia și 
a schimba raporturile ei față cu celelalte 
puteri ?

Face-se-va pace?
Față cu soirile diarelor din Londra, 

cari spun, că condiția fundamentală a în
cheierii păcii ar fi cassarea independenței 
republicelor bure și anectarea lor la im
periul britanic, soirile sosite din Amster
dam spun următorele:

Omenii din auturajul lui Kriiger sciu, 
că Botha, Steyn și Dewett s’au întrunit <ji-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Un martir.
De E Steiner.

Trenul espres Viena-Paris se apropia, 
când crăpa de diuă, de Strassburg. într’un 
seini-compartiment al vagonului de dormit 
se audia sgomotul unui deșteptător. Som
noros și căscând se ridică după cât-va 
timp un domn, care se urcase în Salzs- 
burg și ocupase patul de asupra. Repede 
îșl făcu toaleta, căci în Strassburg avea 
de gând sS părăsescă trenul. Năcăjit și 
înjurând printre dinți se întdrse pasa
gerul din patul de jos pe cealaltă parte 
și căuta să adormăerăși. De geaba! Gân
durile și grijile se deșteptaseră și începură 
între sine o conversație despre catastrofa, 
ce amenința vechea casă comercială, des
pre care lumea credea, că e încă pe te- 
meiu solid și al cărei șef pdte pentru 
ultima oră merge la Paris se facă cum- 
perărăturî. Ore creditul epuisat va mai 
sta în picidre?

Ca un nor negru se lăsă asupra ini- 
mei lui îndoiela, decă va pute se achite 
socotela principalului său creditor, a co
merciantului de mărfuri brute, care devine 
scadentă săptămâna viitore? Nicî nu se 
mai putea gândi la somn. Frînele intrase 
îu activitate, producând un sunet strident, 
er trenul întră în gară. Domnul celălalt 
părăsi compartimentul. Comerciantul se 
sculă și el și răcfimat pe cote privia fără 
se se gândescă la ceva concret, în spre 
peron. Tovarășul său de călătorie se apro
pia de eșire. Acela a dormit bine,, ferici
tul, adevărat somnul celui drept!

Când trenul părăsi stațiunea, se culca 
din nou, cu un adânc suspin. In același 
timp privirea lui rămase fixată pe podele 
la un obiect negru. împins de curiositate 
întinde mâna și ridică un portofel de piele, 
care trebue, că a cădut din buzunarul to
varășului seu de călătorie. 11 deschide și 
i-se presentă ochilor un pachet de banc
note de câte o miie. 11 apucă un cutre
mur, creerii, par’că au început în capul 
seu se se rotescă. Urmând primul seu 
instinct, vîră portofelul sub perină. Numai 
de nu nii-ași pierde cumpătul, se fac

să vie cine-va. Ar fi fost forte 
decă la proxima stațiune, ar fi 
părăsescă trenul. Insă el avea bi
la Paris. Atât în tren, cât și la

vr’o prostie, să perd comdra salvatore ce 
mi-a cădut în mână din întâmplare. Cu în- 
corderea supremă a voinței îșl sforțeză 
creerii la o cugetare liniștită. De-odată sări 
în sus și începu se se plimbe agitat prin 
compartiment. Apoi se trânti din nou pe 
pat, ca să se prefacă, că ddrme, decă s’ar 
întâmpla 
bucuros, 
putut să 
let pănă 
gară, unde de sigur va fi singurul, care 
se va da jos, trebue se fie bătător la ochi, 
că un domn cu bilet pănă la Paris se dă 
jos aici. Se trecă în alt compartiment? 
Nici asta nu-i convenia. De-odată îi veni 
un alt gând, care îi preocupa acum tot 
ființa. Domnul,’' care a părăsit trenul a 
Strassburg, de sigur va fi observat, cy.. . ° d su-perdut banii și va reclama. II trec^ deja 
dorile. De sigur telegraful a raj^^ nu 
la stațiunea, ce vine, perdere 
e de perdut timp! z A. ^umnul in frunte.

De-odată se lovi <?■: , , r.ai important. Înainte 
A uitat, ceea-ce este , +„-. , , . ascunda portofelul tra
de tote trebuia z; 
dător Reped-U 11 

^urunul în frunte.
1 (A1' .ai important. înainte

Ascundă portofelul tră-
/îrî mâna sub perină, goli • cuns. Vesel și

jări 
! conținutul portofelului sub plapomăuncj 
• se arunce portofelul pe ferestră^ toc_ 
■ spre groza sa, audi nisce pași. £ cu pța_ 
1 mai atât timp, ca să se ac^ când se 

poma, ținând portofelul îi}a‘de'ja despre 
' deschise ușa încet. S?siționeze? lnima 

perdere și veniau să 5£ât credeaj că tre. 
îi batea așa de întins, ca în somn
bue să-l trădeze.^ simuleze agitațiunea 
adenc și căutșu{ernjc&. Era înse numai 
prin respiraț'are venjse sg strîngă patul 
conductor care pgrasi imediat comparti- 

1 d asuprj se p^rea cg timpul e nesfârșit. 
' menfeu mai audia pașii, sări erășî în sus O A ’ r f

javori ușa. Scia bine, că prin acesta a 
provocat un moment agravant, înse altfel 
n’ar fi avut curagiul, se se debaraseze de 
portofel și asta trebuia numai decât se o 
facă. Deja începu negura dimineții se 
dispară în fața sdrelui. Se repedi la fe- 
răstră o deschise cu precauțiune și pe cât 
se putea, fără sgomot și aruncă cu tătă 
puterea portofelul pe ferâstră. El vădii 
atâta, cum se învirtia prin aer și cum se 
cufunda în zăpadă. Acolo era bine as- 

curagios acum, închise
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lele acestea într’o conferență, în care au 
decis unanim, că nu vor iniția tratări de 
pace decât dâcă Englesii vor garanta mai în- 
tâiu independența republicelor bure. In urma 
acesta misiunea europănă bură pretinde 
în primul rend independența sub suzera
nitate englesă. Pe lângă acesta: deplină 
amnestie pentru Africander! și reconstrui
rea caselor și farmelor pe cheltuială en
glesă. Kruger a fost vestit despre condi
țiile acestea și el a declarat, că decă 
Wolseley vre se negocieze pe basa acesta, 
el primesce condițiile.

In Londra se crede peste tot, că 
Wolseley a călătorit în Africa-de-Sud, ca 
să figureze la tratările de pace ca repre- 
sentant al Regelui, pe când Kitchener va 
resolva Gestiunea armistițiului.

După o telegramă din Bruxella 
Schalk-Burgher, Botha și Delarey înclină 
spre pace, pe când Steyn și JDewett pre
tind continuarea răsboiului. In cas când 
nu vor pută storce deplina independență, 
ei vor admite cel mult recunoscerea pro
tectoratului Angliei. Guvernul engles însă 
nu vre se admită ca cuvântul independență 
se vină în procesul verbal al tratărilor de 
pace. In cas când Burii vor renunța la 
pretensiunea acesta, Englesii sunt aplecați 
a face alte concesiuni.

*

Pe când se întâmplă și se vorbesc 
tote acestea, ostilitățile nu înceteză. ScirI 
absolut sigure spun, că numai de curând 
Englesii au fost bătuți erăși de Buri și 
că numărul Afrioanderilor sub arme trece 
peste 8000. împrejurarea acesta face pe 
Anglia să fie mai puțin obstinată și să 
propună concesiuni largi, pentru-ca răs- 
boiul să nu mai turbure mințile și inimile 
poporului tocmai acum în ajunul încoro
nării regelui Eduard.

BBrașoVț 15 Martie v. 1902.

Amabilii... „confrați44 dela „Tribuna 
Poporului44 din Arad — se ’ncercă a răs
punde la întimpinarea nostră din nr. dela 
9 (22) Martie al „Gazetei».

Ei vreau . se se apere acusându-ne, 
der comit din nou păcatul de-a scorni 
minciuni și a-le presenta ca fapte pe
trecute.

Și nu seim se se fi găsit un singur 
cetitor al foiei lor, care să ia seu se îm
prumute dela cine-va „Gazeta44 și „Tri
buna» din 1884, 1892, 1893, 1894 și 1895, 
spre a-se convinge, decă cei ce învinuesc 
și calomnieză „Gazeta44 și pe proprietarul 
ei, sunt în drept ori nu, când afirmă ceea-ce 
afirmă.

Pdte nu numai unul dintre cetitorii 
„Trib. Pop.“ se va fi simțit câte-odată în
demnat a face ce dicem. Der, cunoscân- 
du-și ămenii, își va fi dis: de ce să mă 
mai ostenesc de geaba, acest d’ar și așa 
nu pote trăi decât numai făcând scanda], 
— atacurile personale sunt o rațiune de-a 

fi pentru el? Și raulți dintre cei ce nu-și 
pot da bine sâma de ceea-ce cetesc, sunt 
chiar de credința, că asemeni pascuile 
sunt fapte eroice diaristice.

Gustul publicului cetitor "dela noi a 
degenerat de 18 ani înedee într’o măsură 
înspăimântătdre. Las’ că de atunci au în
cetat cu totul polemiile interesante seridse, 
principiare și obiective între gazetele nos- 
tre multe puține câte erau, der cetitorii 
au contractat un rău gust în. urma școlei 
deplorabile ce-a întrodus’o „Tribuna" din 
Sibiiu dela înființarea ei pănă înainte cu 
câți-va ani, șcăla scandatelor personale, 
adusă la noi din mahalalele Bucureștilor.

E forte regretabil și fatal, că adi 
parte mare a cetitorilor găsesc atâta plă
cere în a ceti dispute pătimașe și bârfituri 
personale.

Tocmai de aceea, ce mare câșțig ar 
fi pentru obiectivitate, decă cei ce cetesc 
„Trib. Pop,“ de cinci-orl pe săptămână, ar 
pute vede și s’ar pute convinge în ade
văr cu ce arme se luptă și se apără cei 
dela acestă foie. Atunci de sigur nu s’ar 
mulțumi să cetescă în „Trib. Pop.“ numai 
scrisorile lui N. Bogdan din Brașov, care, 
ca să facă pe placul ortacilor săi aradani, 
le comunică cu atâta gentileță și delica
teță „cum luptă" propietarul „Gazetei14.

Ce noroc au uniidmeniîDe nu venia 
adi săptămână lăudatul N. Bogdan cu 
„epocala" lui descoperire, că clubul comi- 
tatens român din Brașov cu președintele 
său cu tot „nu desvoltă absolut nici o 
vieță44, cei dela „Trib. Pop.“ n’aveau cu 
ce se ne stea înainte.

Ce făceau ei fără de „tabloul nu se 
pote mai fidel și mai convingător», ce li- 
l’a zugrăvit acest domn despre „crima" ne 
mai pomenită comisă de proprietarul foiei 
nostre ca președinte de club prin faptul, 
că pe d-sa „comitatens» nou de nouț, ce 
este, nu l’a chiemat la sfat timp de trei 
luni de țlile?

Altă, cu totul alta e decă N. Bog
dan, ori X. ori Y. au dreptate seu nu. 
Cine mai întrebă de așa ceva, când e 
vorba de proprietarul „Gazetei44, care înain
tea unei anumite specie de „luptători ne- 
înfricați» a priori trebue să aibă nedrep
tate în tote, tocmai fiind-că este, ce este, 
și represintă ce represintă.

Ori doră s’ar pute admite, că „psi- 
himii» dela foia din Arad de aceea nu-1 
mai slăbesc pe proprietarul „Gazetei» din 
înjurături și calumniăn, fiind-că — cum vor 
ei să facă a crede pe cetitorii lor — el 
nu numără și nu pondereză nimic, er na
ția română nu întrebă și n’a întrebat nici
odată ce scrie „Gazeta"?

Va să dică tot ămem cu noroc cei 
din tovărășia diaristică dela Arad. De câte 
ori sunt în perplesitate și vor să slobădă 
o rachetă, ca să-și distreze cetitorii, ea le 
vine ca la comandă pănă și dela Brașov.

Dâr gluma la o parte. într’o privință 
„gingașii44 „confrați» dela „Trib. Pop." deș

teptă compătimirea ndstră, când adecă 
strînși cu ușa își iau și ei un avânt a 
vorbi „dragă Domne44 despre „lucruri să- 
vîrșite44.

Ți-ai găsit cine să facă istorie și cine 
să judece, decă bune seu rele au fost 
faptele directorului „Gazetei44 pe care, 
de când îi seim, totdăuna l’au privit de 
fapt — deși fără motiv și în contra con
vingerii lor mai bune, — drept dușman!

Treba acesta, de-a considera ca duș
mani pe ce-i de altă părere au învățat’o 
dela amicul și povățuitorul lor loan Sla
vici, despre care ei afirmă, că ar fi redac
tat chiar și un „memorand» pentru „hă
băucii» de Ardeleni, pe cari voia să-i în
vețe „cum se face politică44.

In cestiile de amic și neamic loan 
Slavici era pe cât de puțin alegător, pe 
atât de puțin cruțător. El se lua după di- 
cerea sf. scripturi: „Cine nu-i cu mine e 
în contra meau și după sentința fabulelor 
romane, ce i-a rămas întipărită în memorie 
dela colegiu: „Adversus hostem aeterna 
auctoritas“.

Setința din urmă avea în vedere la 
Romani numai pe străini. Slavici însă, să 
scie c’o traducea pe românesce pentru 
streini cu cuvintele: „Pe inimic trebue să-l 
îndulcim". Cu atât mai nemilostiv era însă 
față cu acei bărbați români, cari treceău 
înaintea sa și a ortacilor săi de contrari 
tovărășiei lor. Și între aceștia directorul 
foiei nostre fusese înșirat dela început de 
cătră dmenii „grupului".

Și cum cântau „tribuniștii" cei vechi, 
ciripesc acum și „tribuniștii44 cei noi, cari 
să hrănesc cu mândria golă a celor din- 
tâiu și se fac aci ridiculi, aci nesuferiți 
cu modul lor de-a scrie și de-a „lupta44.

De astă-dată, stând sub povara do
veditor aduse de noi, cum-că spun neade
văruri numai ca să pdtă ațîța în contra 
năstră, ei nu sunt în stare a răspunde ni
mic. Pentru așî satisface însă răutatea care 
nu-i iertă să fiă cu inima deschisă și să-și 
recunoscă greșela, afirmă și susțin alte 
nouă neadevăruri despre directorul foiei 
nostre.

Afirmă, că am fi vrut să spargem 
solidaritatea prin articolii „La situațiune» 
și mai târdiu cu ocasiunea unei conferențe 
intime din Brașov. Susțin, că directorul 
„Gazetei44 ar fi propus vot de blam la con- 
ferența din 1893 „la adresa comitetului 
luat la gdnă de procuror44, că la 1894 noi 
am fi fost pentru ordonanțele lui Hiero- 
nymi și n’am fi Voit a protesta contra lor 
și că la 1895 am fi luat o atitudine con
trară congresului naționalităților,

O afirmare mai neadeverată decât alta.
Așa e ușor să te fălesc! înaintea ce

titorilor, că numai tu ai fost la înălțime, 
numai tu țî-al împlinit datoria.

Der ore nu gruparea tribunistă dela 
1884, care după cei dela „Trib. Pop." ar 
avă motive să fiă mândră de epoca celor 
dece ani trecuți, a fost, care a spart soli

daritatea năstră națională la conferență 
din 1892? Nu ea a băgat comitetul în fo
cul procesului pentru memorand, pentru 
ca mai în urmă să-l spargă în două și să 
uneltescă timp de șepte ani pentru a face 
cu totul imposibilă reculegeree lui?

Tote acestea însă nu e locul a le 
discuta aici. Le vom dovedi cu deame- 
runtul și în mod neîndoios în răspunsu
rile, ce le vom da la tăte acusațiunile mi- 
serabile, ce s’au ridicat în contra nostră 
în acest lung interval, de cătră matadorii 
și famulii amintitei „grupări44.

Atunci se va vede, care au fost 
„faptele lor bune românesc!", și se vor sci 
judeca și cumpăni tdte, tote, — ca să nu 
mai rămână nici cea mai mică nedumerirre.

Ca încheiere ne esprimăm sincera pă
rere de rău, că nu putem se lăsăm celor 
dela „Trib. Pop.», nici bucuria nevinovată 
ca să susțină, cum au susținut deja de 
nenumărate ori, că antecesorii lor din gru
parea dela 1884 au fost, cari au fondat 
primul diar cotidian în Ardeal.

Ne pare rău, der, în ce privesce cal
cularea timpului, nu se pote încheia nici 
un compromis, nici chiar vrând se faci 
cuiva un hatîr. De aceea e imposibil 
de a-se stabili în istorie, că „Tribuna44, 
care a apărut cu 17 <Jile mai târdiu de
cât „Gazeta" quotidiană, în Aprilie 1884, 
pote trece de primul diar cotidian.

Fără dor’și pote „Gazeta44 afostpn- 
mul și a rămas astădi singurul qliar cotidian 
român la noi.

SOIRILE D1LEI.
— 15 v28) Martie.

Asociațiuni pentru adulți. Mi
nistrul unguresc de culte și instrucțiune 
publică Wlassics a dat de curând o cir
culară cătră inspectorii de șcăle și în
vățători, în care-i îndemnă să înființeze 
Asociațiuni pentru adulți. Scopul acestor 
asociațiuni ar fi cultivarea tinerimei în 
„spirit patriotic» și apărarea vieții morale. 
Asociațiunile vor trebui să îmbrățișeze 
bibliotecile pentru tinerime și reuniunile 
de cântări.

Din Arad ni-se scrie, că biserica gr. 
cat. a câștigat procesul contra orașului 
Arad, care și-a asumat șie-și dreptul de 
proprietate al locului pe care se află zi
dită vechea capelă gr. cat. Câștigarea 
acestui proces — purtat de d-1 Dr. St. 
C. Pop, ca representant al comunității gr. 
cat., — îi dă acestei din urmă posibilita
tea de a-și construi o nouă biserică și un 
local de șcdlă. Conform planului, presen- 
tat deja primăriei Aradului, atât cătră 
str. Deăk, cât și cătră str. Bisericei se vor 
edifica două palate de-opotrivă, cu 3 
etage, unde parochul și învățătorul încă 
vor ave locuință. In jurul bisericei, care 
se va edifica în mijlocul curței, se vor

ferestra, își scose portofelul său și aședă 
pachetul, împărțindu-1 în două părți 
în portofel. Cu drag ar fi vrut el să nu
mere banii, însă pentru acesta îl lipsia cu- 
ragiul. împinse zăvorul erăși îndărăt și se 
culca. Ceva era deja câștigat prin arun
carea portofelului. La stațiunea cea mai 
apropiată, de sigur vor face perchisiție în 
compartiment, firesce fără resultat. Der și 
mai sigur este, că-1 vor supune și pe el 
unei perchisiții corporale, îl vor aresta și 
se va dovedi cu ușurință, de unde se trage 
acestă sumă mare, în hârtii la fel, cari se- 
mănă cu pachetul căutat. înspăimântat 
sări erăși din pat. Nu mai putea sta în 
compartimentul acela atât de strîrat, el 
voia să trecă numai decât în vagonul res
taurant, se dejuneze. Der tot așa de re
pede se culcă erăși. Era încă prea timpu
riu. El ar fi primul, ceea-ce ar fi bătător 
la ochi, și asta nu o doria. Ce chin! Să fi 
legat de acest tren pănă la Paris! I-se 
părea, că acest tren repede adi merge în
cet, ca o brdscă țăstosă.

* * *
Insă în mod neexplicabil, tăte au 

eșit bine. Stațiunea cea mai apropiată și 

tote celelalte stațiuni, s’au părîndat una 
după alta, fără nici un incident. încetul 
cu încetul își recăpăta curagiul, așa că la 
dejun începu chiar o conversație cu veci
nul. Se înțelege, că într’aceea asculta cu 
agitație și conversația altora și urmărea 
și pe conductori și chelneri cu priviri bă- 
nuitore. In sfârșit trenul sosesce la Paris. 
El putu nesupărat se părăsescă gara, se 
ia o trăsură, cu care să mergă la hotelul 

■ obicinuit. A trage la alt hotel, cum se 
j gândise un moment, nu îndrăsnia, pentru-că 
acesta ar pute fi agravant. Firesce, în gară 
i-s’a părut că un domn, fără îndoială un 
detectiv, l’a fixat și apoi s’a urcat și el 
într’o droșcă.

Cu groză vedea el prin ferestruica 
din dărăt cum droșca cu calul alb, în care 
ședea detectivul, se ținea mereu pe urma 
lui. Ei scieau așa-der, că nu pote se la 

i scape. Insă la ultima respântie, droșca 
cârni la stânga și dispăru. Obosit mort de 
agitația, prin care a trecut, sosi Ia hotel. 
Când în sfîrșit era singur în odaie, nu se 
putu reține a nu juca ca uii nebun în ju
rul mesei și a-și săruta portofelul, ca un 
copil...

După-ce și-a isprăvit repede lucru- 
rile, s’a întors acasă. El făcuse deja pla- ; 
nul, cum să-și plaseze banii, fără să se I 
facă svon. Spre marea lui surprisă, erau 
150 bucăți de hărții câte de-o miie, lă li
bera sa disposiție. Acestea vor servi pen
tru a cumpăra pe anul viitor mărfuri brute 
în cantitate mare. Avea de gând se le în
chidă acasă într’o ladă—perderea procen
telor putea ușor să o suporte — și să ia 
numai doue-deci de bucăți pentru a achita 
polițele scadente. Un lucru însă îi rămase 
enigmă neînțelesă: De ce n’a reclamat cel 
ce-a pierdut banii ? El a urmărit fote (fia
rele cu cea mai mare atențiune. Nici o 
notă, nici o scire, nici un anunț. Fote a 
murit subit? Ori era așa de bogat încât 
150,000 fl. pentru dânsul era o sumă ba
gatelă? In cele din urmă însă, ce-i pasă 
lui de banii altuia, aceștia erau acuma ai 
lui și ar fi vrut să vadă pe acela, care ar 
fi îndrăznit să-i tragă la îndoială dreptul 
său de proprietate! Trei (jile, după ce a 
sosit, își trimise coinptabilul cu un plic, în 

i care erau două-deci de hărții câte de-o miie, 
■ să plătescă pe creditorul cu mărfurile 
brute.

Când însă comptabilul nu se întdrse 
în două ore, începu să se neliniștăscă. în
trebând prin telefon, i-s’a răspuns, că la 
verificarea socotelilor s’a observat o gre- 
șală. care trebue lămurită. O jumătate de 
oră după aceea, fu arestat. S’a constatat, 
că hârtiile de-o miie erau falsificări forte 
bine reușite și la percliisiția, ce s’a făcut 
imediat în casa lui, au fost sesisate încă 
130 de hărții, fabricate tăte cu aceeași 
mașină. Acuma a înțeles el, de ce n’a re
clamat cel ce le-a pierdut. La prima con
vorbire, ce a avut-o cu apărătorul său, i-a 
spus totul. Advocatul, care era un cele
bru criminalist, se sculă de pe scaun și 
bătându-1 pe umăr dise ridând: Istoria e 
bine iscodită ! Ași pute să pledez pentru 
achitare, căci valărea obiectelor găsite nu 
întrece suma de un fiorin. Cred însă, că 
nici d-ta nu vei fi de convingerea, că ași 
pute să-i fac pe jurați să credă acestă 
istorie. „N. Fr. Pr “ 
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construi localuri pentru bazare, cari vor 
aduce frumose venite, fiind edificiile chiar 
în centrul orașului Arad. Ostenelile Rev. 
D. protopop actual Gh. Telescu, precum și 
interesul deosebit, pe care l’a arătat d-1 
adv. Dr. 'S. 0. Pop în îndelungatul și 
greul proces contra orașului, obligă la 
recunoscință pe credincioșii bis. gr. cat. 
din Arad.

Spioni italieni în Austria. D irele 
slovene dau scirea, pe basa informațiuni- 
lor, ce le primesc din Italia, că comanda
mentul armatei italiene ar susține în Aus
tria un spionagiu sistematic. Diarul sloven 
„EdinosC din Triest spune, că între mun
citorii italieni, cari lucreză la noua cale 
ferată Istriană, s’ar afla și doi ofițeri ita
lieni. Un Sloven, care i-a vădut pe tim
pul construirii liniei ferate în Istria, s’a 
întâlnit cu ei deunădl într’un mare oraș 
■din Italia, amândoi purtând strălucite uni
forme de ofițeri. Despre cașul acesta face 
amintire și diarul „Slovence“. — Scirea 
are lipsă de control.

Moștenitorul lui Tisza la manda
tul din Abrud se dice, că va fi Kenedi 
Geza, fost redactor șef la diarul „Pești 
Hirlap“. Kenedi e candidatul guvernului și 
și-a introdus candidatura prin trecerea la 
oficiosul „Magyar Nemzetu.

Spălarea picidrelor. Eri a săvîrșit 
Maiestatea Sa Monarchul ceremonia spă
lării picidrelor la 12 dmenl bătrâni. La 
acestă ceremonie au luat parte toți ar- 
chiducii și archiducesele. In cursul ser
bării archiducesei Iosefa i-a venit rău, 
.așa că a trebuit să o ducă cu trăsura 
acasă. Archiducesa a avut o indisposiție 
irecătore.

Părechea regală serbescă va sosi 
.pe la finele lui Maiîi la Țarul în Livadia.

Serbare în amintirea lui Lenau. 
Studenții universitari germani din Viena, 
■originari din țările coronei Sf. Ștefan, vor 
da la 7 Mail! un comers festiv în sala 
Ronacher din incidentul aniversării cen
tenare a nascerei poetului Nicolae Lenau, 
care și el fusese originar din Ungaria. 
Venitul curat, ce va resulta de aici, se va 
întrebuința spre crearea unui fond pentru 
ridicarea unui monument în ondrea poe
tului. Diarul „S. D. T.“ din Sibiiu, urând 
•succes tinerimei germane din Ungaria în 
întreprinderea sa, adaogă: „S’a luat și din 
partea judeo-maghiară inițiativa pentru 
ridicarea unui monument în comuna na
talii (Csatad) a lui Lenau. Se înțelege, că 
aici nu ne putem gândi la aceea, că prin 
acest din urmă monument i-s’ar face vr’o 
onore caracterului german al lui Lenau".

O moștenire de 90 milione lei. Un 
diar din România scrie: In comuna Tur- 
•cheș lângă Brașov trăiesce un țăran bă
trân cu numele Ion Deianu, care ave un 
frate. Acest frate a emigrat înainte cu 
20 ani în America să-și caute norocul. 
L’a căutat și l’a găsit. Peste doi ani a 
scris fratelui, că-i merge bine. Apoi n’a 
mai scris. Un fiu al lui Ion Deianu, Nicol. 
Deianu trăia în Bucuresci, ca antreprenor 
la cantina fabricei de chibrituri. Acesta 
ceti nu de mult într’un diar american, că 
în New-York a murit milionarul Deianu 
și că averea lui de 18 milione dolari (90 
mii. Lei), este administrată de stat. N. 
Deianu și-a adus aminte de unchiul său. 
Milionarul repausat nu pdte fi altul, decât 
fratele tătâne-său. Fără să perdă mult 
timp, s’a înțeles cu soru-sa Anica, care 
era servitdre în palatul justiției, s’au dus 
acasă și-au procurat documentele nece
sare și și-au angajat doi advocați ro
mâni, cu cari se vor duce în curând în 
America. Advocații au luat asupra lor tdte 
cheltuielile.

Om de 140 de ani. In localitatea 
Spasskaja din districtul Belgorad în Ru
sia, a murit dilele acestea un om de 
140 ani, care trăia din cerșit.

Advocat condamnat la morte. In 
New-York a fost condamnat Ia morte ad
vocatul Patrick. Procesul a durat 43 de 
dile. Crima lui Patrick a fost, că a pus 

pe servitorul milionarului William Price, 
să omdre pe stăpânul său cu chloroform. 
Apoi s’a presentat cu un testament falsi
ficat, pretindând, că ar fi moștenit 5 mi- 
lione dolari. Acest proces a costat pe stat 
250,000 dolari.

Carnea de cal. Dintr’o statistică, ce 
s’a publicat de curând în Berlin, vedem, 
că consumația de carne de cal cresce din 
ce în ce. In strada „Greifswalder“ esistă 
un abatoriu, unde anul trecut au fost tă- 
iațl 13,000 de cai, representând o valore 
de 3,125,000 mărci și carnea lor s’a pre
făcut în fleici și cârnați. Consiliul muni
cipal din Berlin proiecteză lărgirea abato
rului în cestiune, ca să potă primi de-o- 
dată mai multe sute de cai.

F>. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacul 
nu le funcționeză regulat, pot conta Ja vindecare si
gură în scurt timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă, de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9 In farmaciile din provinciă să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra
venția și subscriere.

Cecil Rhodes.
Sdrtea par’că a voit, ca tocmai acum 

când Englesii și Burii caută modalități 
de împăcare, lui Cecil Rhodes să i-se 
sfîrșescă dilele. A fost cel mai mare și 
mai înverșunat dușman al Burilor, urzi
torul și pricinuitorul actualului răsboiu, 
politicianul cel mai îndrăsneț, omul cu 
energie de fier, talentat, arogant și te
merar, viclen, obstinat și farisieu, setos 
după aur și după potestățl lumescl.

Cecil Rhodes era din nascere fiul 
unui simplu preot anglican ; copilăria și-a 
petrecut’o în singurătatea unei parochii 
rurale. După mdrtea tatălui său, Oecil 
emigra sărac lipit în vârstă de 16 ani în 
Africa-de-Sud, ca să caute aur. în scurt 
timp deveni milionar, posiție, care l’a în
demnat să-și realiseze marile sale planuri 
de cucerire. In 1890 deveni ministru-preșel 
dinte și întemeia „Societatea englesă sud- 
Africană,“ care țintea la câștigarea de 
averi și la exploatarea comorilor subsolu
lui african.

Primul desastru l’a avut atunci, când 
cu scirea și la însărcinarea lui Jameson a 
atacat pe Buri la Majuba în Decembrie 
1895. Deja a doua di Burii au silit pe En- 
glesi să capituleze la Krtigersdorp. Atunci 
Rhodes demisiona și se retrase și din 
postul de președinte al societății sud- 
africane, der făcu ce făcu prin ajutorul 
amicului său Chamberlain, și scăpa de 
ori-ce răspundere față cu invasiunea dela 
1895. în 1900 însă apăru în mod neîndoios, 
că autorul intelectual al invesiunei a fost 
Cecil Rhodes.

De atunci Rhodes și-a dat tote silin
țele să încurce pe Englesi în răsboiu cu 
Burii. El striga într’una, că Anglia r.u pdte 
să tolereze în Africa-de-Sud o țeră așa 
de barbară ca republica Burilor și că nu 
va desarma înainte de a.-și vede idealul 
realisat — supunerea Burilor.

Maitârdiu l’a preocupat un plan nare: 
construirea rețelei căii ferate africane dela 
Capstadt pănă la Alexandria. In scopul 
realisării acestui plan a făcut o visitL-îm- 
păratului Wilhelm lila 1899. Când s’a re
întors din Berlin, a declarat cetățenilor 
din Port-EIisabet, că intenția lui neschim
bată este, de a înființa suveranitatea en
glesă în Africa, începând dela Capul-de- 
bună-Speranță pănă în Egipt și a supune 
Angliei tdte statele independente. De rea- 
lisarea acestui plan colosal s’a și apucat, 
dovadă răsboiul anglo-bur isbucnit în Oc- 
tomvrie 1899 în urma machinațiunilor lui. 
După despresurarea orașului- Kimberley, 
unde se refugiase Rhodes pă(jfindu-și au
rul și diamantul, s’a reîntors în Anglia, de 
unde, neputându-și cura boia, s’a dus în
dărăt în Capstadt și acolo și-a dat alaltă- 
erî sufletul îngreuiat cu mari și multe pă
cate acest temerar atlet al imperialismu
lui engles.

In timpul din urmă a început să pă
trundă prin colonele unor diare române 
dela noi un neologism, fabricat „ad hoc* 
și întrebuințat mai ales când se vorbea 
despre prigonirea studenților noștri uni
versitari.

„Ilaisă contra studenților români!" 
Ce-o fi și asta?
Un domn din Iași, trecând dilele aces

tea prin Brașov, a cetit într’un diar de 
ale nostre cuvântul „haisău și a rămas ne
dumerit.

— Ce însemneză d-le, „haisă?" mă 
întrebă într’o <ji la cafenea? Este cuvânt 
ardelenesc?

— Nu, este cuvânt unguresc, care 
corăspunde cuvântului românesc „gdnă“.

— Va să dică „haisă contra studen
ților" este echivalent cu „gonă contra stu
denților ?u

’ — Da.
— Atunci de ce nu scrieți „gdnă?“
— Scriem și „gonă", dăr câte-odată 

șe găsesce câte un tânăr eșit din școlile 
unguresc!, căruia în repediciunea scrierei, 
nevenindu-i în minte acest cuvânt, îl înlo- 
cuesce cu „haisa" ungurescă.

— Să mă erți, der eu i-am dat o 
altă interpretare. Eu am credut, că „haisă“ 
este derivat din strigarea „hăis" cu care 
Românul își cârmuesce carul la stânga, și 
însemneză tendința Ungurilor în sensul de 
a influința ca tinerimea nostră să se abată 
dela calea cea dreptă — spre stânga.

— Etimologia d-tale este forte meș
teșugită și nepotrivită.

— Stai, că am alta, care pote îți va 
conveni mai bine. La noi în Iași, fie-care 
Jidov când vine din Galiția se apucă de 
comerciul cu „popușoi ferți“. La acest co
merț este cel mai puțin risic. Mai toți mi
lionarii din Moldova și-au început cariera 
cu comerciul acesta. Acești „nighistorU 
umblând pe strade cu marfa lor, strigă pe 
limba nemțescă-jidovescă „Hăis’ mâlais! 
I-Iăis’ mălais“ adecă „popușoi ferbinți, po
pușoi ferbinți!“

„Hăis", va să însemneze deci fier
binte. De unde eu fac derivația, că Un
gurii se înfierbântă și în fierbințela acesta 
se reped asupra studenților români și îi 
persecută.

— Asta-i o etimologie și mai po
cită, d-le.

— Ge să vă fac, decă întrebuințați 
și d-vdstră cuvinte așa pocite !

— Bine, bine, etă acuma ne vom 
lăsa de întrebuințarea neologismelor de 
felul acesta. Ești mulțumit?

— Da, sunt mulțumit și’ îți promit, 
că mă voiii lăsa și eu de etimologisare.

Academia IRomână.
Sesiunea generală din anul 1902.

Raport asupra lucrărilor făcute în 
onul 1901—1902.

(Urmare.)

II. Ședințele de peste an.
Activitatea Academiei, în cursul anu

lui, este cuprinsă în 44 ședințe, din cari 
9 au fost publice, una extraordinară și 
una extraordinară festivă. în aceste șe
dințe, pe lângă comunicările de donațium 
și lucrările de interes general, privind direct 
acestă instituțiune, s’au discutat mai multe 
cestiuni sciințifice și s’au făcut mai multe 
comunicări.

în ședința de la 4 Maiîi, colegul 
nostru d-1 Gr. G. Tocilescu a comunicat: 
„O nouă inscripțiune despre nisce călcări 
de teritorii din partea Dacilor liberi, în 
anul 180 d. Chr." La 1 Iunie, d-sa a făcut 
o altă comunicare despre descoperirea 
unui sarcofag aprope de Găesci. în ședința 
de la 7 Decembrie, d 1 Tocilescu a cetit: 
Despre opera „Le Tresor de Petrossa" a 
lui Alexandru Odobescu. La 8 Februarie, 
colegul nostru a desvoltat memoriul său: 
„Studii topografice asuprii campaniei lui 
Mihaifi Vitezul din 1595.“ în sfârșit în șe
dința de la 8 Martie d-sa a cetit despre: 
„Monumente privitdre la Burebista, regele 
Dacilor din primul secol înainte de Christos."

în două ședințe, la 4 și 18 Maiu, d-1 
Gi’3/Ște/’tlwescu a dat cetire memoriului 
său: „Asupra cutremurelor de. pământ din 
România în timp de 1390 de ani." D 1 
General C. I. Brătianu, membru cores
pondent, la 4 Main, a cetit memoriul: „No
tițe asupra Asociațiunii geodesice inter
naționale." în ședința de la 18 Maiu, co
legul nostru D. C. Olănesctt a făcut o 
lectură despre: „România la Exposițiunea 
din Paris.“ La 25 Maiu a fost lectura d-lui 
B. P. Hasdeu: „Cine sunt Albanesii?"

Două ședințe consecutive, la 25 Maiu 
și la 1 Iunie, au fost consacrate pentru 
lectura memoriului colegului nostru, d-1 
C. Erbiceanu: „Două acte oficiale necu
noscute pe timpul împăratului bizantin 
Isac II Angel privitdre la Românii din 
Peninsula Balcanică spre finele secolului 
XII;“ âr la 2 Noembrie, d-1 Erbiceanu a 
cetit: „Priviri istorice și literare asupra 
epocei Fanarioților."

La 5 Octombrie, colegul nostru d-1 
dr. V. Babeș a dat cetire memoriului său 
despre „Epidemiile asociate;" er la 7 De
cembrie a făcut o altă lectură despre: 
„Otrava turbării“ în ședința de la 2 No
embrie, d-1 membru corespondent I. Tano- 
viceanu a cetit un memoriu istoric: „Din 
luptele pentru nem, Răsturnarea lui Va- 
sile Lupu“

D-1 Dr. I. Felix a continuat, în șe
dința de la 8 Februarie, lectura lucrării 
sale: „Din Istoria Igienei în România" și 
a cetit din partea II: „Asistența săracilor, 
căutarea bolnavilor săraci, îngrijirea alie- 
naților." La 8 Martie d-1 St. G. Hepites a 
cetit despre: „O primă încercare asupra 
lucrărilor astronomice din România până 
la finele secolului al XIX."

La 13 Ianuarie, Academia a ținut o 
ședință extraordinară festivă pentru ser
barea aniversării de 100 de ani de Ia 
nascerea lui Eliade Rădulescu. Cu acestă 
ocasiune, colegul nostru d-1 B. P. Hasdeu 
a ținut o cuvântare. în legătură cu serba
rea acestui centenar s’a decis apoi ca. 
Duminecă la 20 Ianuarie, Academia să ia 
parte in corpore și să depună o coronă 
de lauri la manifestarea de la statue săr
bătoritului literat, precum și să asiste la 
conferința d-lui Gr. G. Tocilescu, ținută 
la Ateneu, în ajunul serbării.

în ședința de la 14 Septembrie, d-1 
A. D. Xenopol a presentat o relațiune 
despre comunicarea, ce a făcut d-sa la 
Paris în Academia sciințelor morale și 
politice. O altă comunicare a fost făcută 
de d-1 Dr. I. Felix, care a atras atențiunea 
Academiei, în ședința de la 28 Septembrie, 
asupra măsurilor luate în Italia în contra 
pelagrei. în ședința de la 18 Ianuarie, am 
avut ondrea a presenta fotografiile a două 
stegurl vechi din mănăstirea Zografos 
(Atos), provenind de la Ștefan-cel-Mare și 
am cetit notița întocmită asupra lor de 
d-1 Profesor I. Bogdan, membrul nostru 
corespondent.

Serbările mari ce s’au făcut în Fran- 
cia pentru centenarul nascerii poetului 
Victor Hugo, au dat prilej și Academiei 
nostre a-se asocia la sărbătorirea marelui 
poet, la care au participat tdte institu- 
țiunile literare din lume. în ședința de la 
Î8 Februarie, s’a decis a se trimite o 
telegramă de adesiunea Academiei Fran- 
cese, de la care s’a primit căldurdse mul
țumiri.

__________ (Va urmai.

ULTIME SCIRL
Brtxeila, 27 Martie. Incercuiile 

bure de aici se vorbesce, că Schalk- 
Burgher, Steyn, Dewett și Delarey 
vor ruga pe Kitchener se le dea 
voie de a comunica nemijlocit cu Kru
ger pe cale telegrafică. — Schalk- 
Burgher s’a reîntors la Middelburg

Veneția, 27 Martie. Contele liv- 
Ino se va intelni Sâmbătă cu minis- 
tru-președinte Zanardelli în Peschiera.

Diverse.
JEsemplu matematic interesant.

Un matematician engles publică următo
rul esemplu interesant:

1
12

123
1234

12345 
123456 

1234567 
12345678 

123456789

X 9 + 2 — 11
X 9 + 3 = 111
X 9 + 4 = 1111
< 9 + 5 = 11111
X 9 + 6 = 111111
X 9 + 7 = 1111111
X 9 + 8 — 11111111
X 9 + 9 = 111111111
X 9 4- 10 = 1111111111

1X8-|
12 X 8 H

123 X 8 - 
1234 X 8 - 

12345 X 8 - 
123456 X 8 - 

1234567 X 8 - 
12345678 X 8 - 

123456789 X 8 -

1=9
2 = 98
3’ = 987
4 = 9876
5 = 98765
6 = 987654
7 = 9876543
8 = 98765432
9 = 987654321

Proprietar: Dr. Aurel Mureșta/n u.
Redactor responsabil: Traian II. 7’o/a-

.«
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Krașov, 

ss pot procura următ6rele cărți:
(La cărțile aici înșirnte este a se mai adauge 

i e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
ecomandație.)

„ Considerațtuni istorice asupra 
asociațiuni.i poporelor și aplioațiune- 
lor la națiunea nostrău de Ioan C linei u profe
sor în Bucurescl. Prețul 2 cor. (-f- 10 b. prt.)

Țiganii, schiță istorică, de I. P. Re- 
tegamil. Prețul 1 cor. (—)—10 b. p.)

Țfilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vaiace. TomulI costă 
cor. 1'50 Tom II cor 1-40 (fi- 30 b. porto 
de fiă-care.)

Istoria lumii part a a III-a tălmă
cită de preotul C. Morar,u, după Dr. Th. 
B. Welter.

Taina norocului seu Povestea sa
tului Nemerniceai de Tache Brânduș. Acesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-J-10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
oostă (or. 1.60 plus 10 b. porto. P^ntr i 
România 3 lei 20 b.

Banca de școlă de I. Z)anw, 30 b 
plus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
țiunii de 1. Dariu, 40 b. (plus porto 10 bl

Idealul învățătorului român de 7. 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia, Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inoeențiu M. Clainu 
din (Blașiu. Prețu1 2 cor. pentru România. 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Tind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-iomâne de P. Vulcan, 
cor. 2 (pi. porto 10 b.)

Cartea Șatenului, novele de Em. 
Pdraeazrw cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltore* novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1'26 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimeiu, Anul I. foift 
de ounosomțe folositore de prof. 1. Mmsil, 
legat în păreți tari oostă 5 cor. (por. 20 b.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a ță
ranului româu, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 1 cor. 
-|- 10 b. porto;

Cmbre și lumini poesn de Em. Pă- 
răcanii, cor. 2-50 (porto 20 b.)

Cugete și consider ați. uni din es 
periența vieții lui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

F
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Pilde și sfaturi pentru popor, 
de Ioan Pop Reteganul. Cartea conțme 
vre-o 24 descrieri cari cuprind diferite în
vățături pentru trebuințele țăranilor noștri. 
50 b (-ț- 10 b. porto.)

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

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel seu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (4- 6 b. porto.

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

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

Râsete și z îmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de /. P. Reteganul Pr. 24 b; 
ou porto 30 b.

Rojtți de ernă novele pentru popor, 
de Georae Simu. Conține novele cu tendin 
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul c> r. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de 7. P. Re egaoul. Vre-o 
60 de poe-ii glumețe. Pr. 80 b. (4~ p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
i rețul 2 cor. (4- 20 b. porto).

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

Poesii poporale despre A'ram 
IaDcu adunate și publi ate de Simeon FI. 
Marian P'eț d 1 cor. (-|~ 10 b. porto)

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

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

„Pe pragul mormentuluif de 
preotul G. Simu, conține versuri fuuebrale 
pentru popor și pentru îuteligeațl. Pr. 50 
baul (4- 6 b. porto .

„Cartea Durerii' de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de lacob 
N col* seu, editura lui Dr. E. Duian»'. Tipo
grafia lui Heinrich Uhrmann din Timișora 
1895. 0 cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. Se afla de vîndare la Tipografia 
„4. MureșiamC.

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

Renta ung. de aur 4"/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°/0. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii................... 202.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghediu . 161.—
Renta de argint ausțr........................101.65
Renta de hârtie austr..........................101.50
Renta de aur austr............................ 120.70
LosurI din 1860................................   153.85
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 12
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 120.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 695.50 
NapoleondorI...............................19 12
Mărci imperiale germane .... 117.35 
London vista.............................. 240.17 y.,
Paris vista................................. 95.37’/2
Rente de corone austr. 4% . . . 99 35
Note italiene................................. 93 40

Cursul uieței Brașov.
Din 27 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19 02
Argint român. 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. n 19.- n 19.10
Galbeni n 11.30 îi 11.40
Ruble RisescI n 126.- îi 127.—
Mărci germane n 58.50 r -
Lire turcescl ? 10.72 —t —
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.- n 101.-

Prafurile-Seîdlitz ale lui Moli |
VeritaMBe numai, «Keen flăcare cutia eate |>rove<|ută eu marea tie L 

aperare a lui A. Moli șt eu subscrierea «a. >7
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurllor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- / 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acreioi la sto- V. 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și (ț 
a celor mai diferite b61e fetneesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce .?* 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— V

Falsificările se vor urmări pe ca/e judecătorescâ.

Fs’gmsbFaBwtwem șisas’e alui
nnmciî decâ fiecare sticlă este provefiută cu marca de scutire și cu vuniauem iiuiesdi, piumbui iui a. m<»ii. A

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotatj alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. yy? 
Prețui unei sticle originale plumbate, Cord: e 1.90. .X w

Săpun de copii a lui Moll. X
Cri mai fin săpun de copii și dame fab icat după metodul cel mai nou pentru cui- țrjȘ 

tirarea rațională a peb i, cu deosebire pentru ■ opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. — .40 f 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-oare bucată de săpun, pentru copii esLe provețiută cu marca W 
de apărare A. Meii. 7

Trimiterea jjrineigsală prin C/
Farmacistul A. ÎÎIOfijL, Q

c. și r. fnmisor ai curții imperiale Viena, Tuchiauheu 8 d
Comande din provincia se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceru anniiiit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca M 
de aperare a lui d. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsoh & Tartler. ii?

Nr. 58—902.

Concurs.
La zidirea frontariului 

bi seri cei gr. cat. din VelcheriU 
se escrie concurs de licitare minuen- 
dă, ce se va ținâ în 31 Martie a. c. 
st. n. la 10 ore înainte de amec|I.

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

a depune 10°/() ea cauțiune înainte 
de începerea licitațiunei în bani ga
ta, ori în hârtii de valbre austr.-un- 
gară. Cu reservarea dreptului de a 
alege dintre licitanțl 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.

Curatoratnl bisericesc gr cat
din Velcheriu. 3-3.(469)

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei"
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

8

t

,1

îl
H

ZaRSV'J

Pentru

șese luai 
Peaa&a . . . .

Prețul abonamentului este;
Austro-Ungaria;
lui . . Se

a a

T. */✓
>

O «a9 O

Pentru România ?i străinătate:
fcTeă InaS . . . 10 fe. 

l'uai. . . §0 „
haos...., 40

Abonamente Ia numerele cu data de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria:

JP ® §) S > . a

I’e Vrei lo?.

. 4 
. §
. 1

8 0.
3 3
33

Pentru România și străinătate;
ÎP© as , . . □ . 

șm Ual . .
luai . .

a
4 
â

Plecarea și sosirea trenurilor fie stal reg. aug. în Brașov.
Valabil <iii> 1 Octomvrie st. n. 1ÎI4SS.

A

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Bud ipesta:

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

III. Trenul de pers. Ia ora 7'48 -miu. sera.
Dala Brașov la Bucuresci:

ț i. Trenul de persdne la ora 3‘55 m. dim. 
II. Trenul mixt la orele ll-40 a. m.

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

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

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tnșnad la ora 9.18, cu Ciuc) 
Szereda. Ia ora 10.4’> min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la 6ra 3’15 m. p. m.

(are legătură cu 'inia Tușuad-Ciuc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyimei:

I Trenul de pers, la ora 5'19 nin. dim. 
II. Trenul mixt la ore 8'50 mim. I. m.

III. Trenul de pers, la ora 3’15 min p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiti la 6. 2’9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10-25 min sera.
Dela Bucurescl la Brașoy:

I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
II. Trenul mixt, la ora 9'27 min. p. m.

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ore 8.25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 9.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomefu.)

I. Trenul mixt la ora 7-12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1'17 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8-25 m. dim. 
III. Trenul do pers, la ora 1-53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la dra 6’50 min. sera.

prinse fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale. ------

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

Adiuhfiistrațraaaea

„GAZETEI TRANSILVANIEI."

Abonamentele

s

rm irmnim arenre

Tipogîafia A. Mureșianu,Brașov.
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