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ANUL LXV.

„gazeta“ iese în flâcare ți.
Abowime venim Ausiro-Uugaria: 
pe un an 24 oor., pe șAaelunl 
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N-rii do Duminică 2 fi. po an. 

Penîni România si străinătate:
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luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.
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c.ăt și ineerțiunile cunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Luni-Marțl 10 Hârtie (1 Aprilie). 1902.

Bandele bulgare și Turcia.
De un timp înedee guvernele 

statelor europene sunt alarmate de 
desele note circulare, ce le adreseză 
guvernul otoman representanților sei 
din străinătate cu privire la agita
țiunile comitetelor macedonene.

Autoritățile turcesc! dela Salo
nic și Cossovo, precum și agenții di
plomatici turcesc! din Bulgaria spun 
minuni despre puterea crescândă a 
lui Sarafoff și a bandelor lui, numite 
comitete bulgare.

Planul ar fi nici mai mult nici 
mai puțin decât răsvretirea creștini
lor macedoneni cu tote mijlbcele, 
pentru-ca astfel se se tranșeze ces- 
tiunea Macedoniei în favorul Bul
garilor.

Se vorbesce, că banii, ce i-au 
încassat brigamții pentru eliberarea 
americanei Miss Stone, s’ar cheltui 
în cea mai mare parte tot pentru 
scopuri de resvretire. Se mai cjice, 
că revoluționarii fabrică bombe de 
dinamită, pe car! vor se le ducă cu 
ei în Turcia și că în Filipopol ei ar 
ii făcut mari comande pentru con
fecționarea de uniforme militare tur
cesc!.

Bandelor bulgare li-se atribue 
și intențiunea de a-se folosi de 
aceste uniforme, pentru-ca trecând 
pe teritoriul turcesc se t.ae, se spân
zure și se jăfuâscă tot ce le va veni 
în cale și ast-fel mai ales Macedo
nenii creștini se fie ațîțaț! la râsbu- 
nare în contra Turcilor, crecțând că 
aceștia au sevârșit tote.

Temerilor, ce domnesc la Porta 
otomană, le-a dat nutremânt și cu
noscuta năvălire a unei bande bul
gare pe teritoriul turcesc.

Acest,ă bandă a fost luată la 
gonă de caraula turcescă dela Dju- 
maja-Bala și a fost respinsă erăș! 
peste graniță în Bulgaria., der apa- 
rițiunea ei a semnalat, că revolu
ționarii bulgari se mișcă în tbte 
părțile.

Guvernul turcesc s’a și grăbit 
a declara cabinetelor streine prin re- 
presentanții sei, că Porta e decisă 
a urmări și a combate fără cruțare 
bandele or! unde s’ar arăta, der că 
acâsta ar face-o numai cu ajutorul 
trupelor din armata activă și a gen- 
darmeriei și că sub nici un pretext nu 
va fi atrasă poporațiunea sâu bași- 
buzucii pentru suprimarea unei even
tuale resculărl.

Totodată guvernul turcesc de
clară, că a luat și va lua tote mă
surile, pentru-ca se se împiedece ca 
poporațiunea se fie sedusă de cătră 
agitator! iaK represalii.

Etă cum în scurt timp, după 
descoperirea miserabilelor atentate 
și planuri revoluționare ale lui Sa
rafoff, acesta a ajuns ârăși tare și 
mare, deși a încetat de-a mai fi for
mal președintele comitetului mace
donean.

Cine ar crede, că acesta va fi 
posibil decă Boris Sarafof nu s’ar 
bucura pe sub mână de sprijinul 
Bulgarilor din principat?

De aceea lumea va lua cu pu
țină încredere la cunoscință, că în 
urma serioselor remonstrațiunî, ce 
le-au făcut monarchia nbstră și Ru
sia la Sofia, guvernul bulgar a dat 
asigurarea, că va căuta se împiedece 
formarea de bande în Bulgaria și 
va întări paza la granița bulgaro- 
turcescă.

Vom vede cum va lucra. Avem 
cause înse a crede, că „jucaria“ cu 
bandele bulgare ușor pote ave încă 
un tragic sfârșit.

Miniștri maghiari în Viena. Mi- 
nistru-președinte Ooloman Szell merge adi 
la Viena, ca se ia parte la un consiliu de 
miniștri comun. Tot la Viena va merge și 
noul ministru de comerciu Horanszky, ca 
se facă cunoscință cu miniștri austriac!.

întrevederea dîn Veneția. Două 
dile de-arândul au conferit în Veneția can- J ’
celarul Bulow și ministrul italian de es- 

terne Prinetti. Telegramele anunță, că re- 
sultatul convorbirii lor este favorabil, căci 
s’au stabilit amănuntele privitore la re- 
înoirea triplei alianțe și la conveția comer
cială. Cercurile politice din Berlin sunt 
forte mtoA mite de resultatul întrevederii. 
Prinetti n’ar fi opus greutăți în calea re- 
înoirei alianței.I

Italia și tripla alianță. „Tribuna" 
din Roma scrie din incidentul întrevede
rii din Veneția, că situația politică din 
Italia e greșit apreciată în Austro-Unga- 
ria. Cei din Viena ar trebui să înțelegă, 
că plângerile supușilor italieni, cari trăesc 
în Austria, fac penibilă impresie asupra 
populației din Italia; ar trebui să înțelegă 
mai departe, că interesele Italiei în Bal
cani, mai ales în ce privesce provinciile 
turcesc! situate pe literalul Adriaticei, nu 
pot fi desconsiderate.

„Giornale d’Italia" încă se plânge, 
că interesele Italiei sunt necorect apre
ciate în Austro-Ungaria. Convenția ce a 
încheiat’o Italia cu Francia privitor la Tri
polis, a fost o cestiune vitală pentru 
Italia.

„Popolo Romano" spune, că tripla 
alianță nu se va mai reînoi în icondițiu- 
nile de mai înainte și că la totă întâm
plarea cei în drept trebue să-și dea semă 
despre acâsta. Din noua alianță va trebui 
se se elimineze tot ce eventual ar pută 
fi îndreptat în contra Franciei.

Situația in Macedonia. Din Sofia 
se anunță: La provocările representanți- 
lor Austro-Ungariei și Rusiei, ministru-pre- 
ședinte bulgar Danev a declarat pe de-o 
parte, că e gata a lua măsuri mai rigo- 
rdse la graniță, de altă parte a declarat, 
că pricina neliniște! în Macedonia este nu
mai regimul turcesc. Bulgaria își va face 
datoria, dâr decă dislocările de trupe tur
cesc! vor da causă de neliniștiri noue, ea 
(Bulgaria) nu ia răspurfderea pentru ati
tudinea liniștită a Macedoniei și Bulga
riei. Din motivele acestea Danev a credut 
necesar să dea lămuriri verbale în Peters
burg, unde a sosit Vinerea trecută. Soi

rea, că Sarafoff ar fi în Bulgaria organi- 
sând bande pentru a năvăli în Turcia, nu 
se confirmă.

Conferența interparlamentară se 
va ține în anul acesta în Viena. Grupul 
maghiar va ține o ședință, în care Vison- 
tai va propune, ca conferența să se ocupe 
și cu cestiuni, de economie politică.

Partidul kossuthist și delegațiu- 
nile. Francisc Kossuth și conducătorii par
tidului său, vor să convingă pe ceilalți 
membrii, ca partidul să ia parte și el în 
delegațiune. In scopul acesta Francisc 
Kossuth a adresat o scrisdre lui Ludovic 
Olay, în care pledeză pentru participarea 
partidului în delegațiune. — Organul par
tidului kossuthist Zice, că membrii parti
dului nu sciu încă nimic despre intenția 
acesta.

Tractările din Africa-de-Sud. Asu
pra resultatului de pănă acum al tractă- 
rilor din Africa-de-Sud, nu se scie nimic 
positiv. Schalk-Burgher nu s’a putut în
tâlni încă cu Dewett și se scie, că hotă- 
rîrea președintelui oranjean Steyn atârnă 
escepțional dela atitudinea, ce va lua-o 
Dewett în cestiunea încheierii păcii.

„Cor. Nederl.u anunță, că guvernul 
engles a dat inițiativa la întorsătura din 
urmă. Convorbirile asupra tractărilor de 
pace nu sunt obligătore și pacea se va 
pute încheia numai cu consimțământul de
legărilor buri din Europa.

Jidovii din România și „Alkot- 
mâny“. Diarul „Alkotmâny“ publică o 
corespondență originală din Bucuresc!, în 
care corespondentul ungur se ocupă de 
cestiunea emigrării jidovilor. Tonul co
respondenței inclină în favorea jidovilor 
și la sfîrșit corespondența susține și nisce 
neadevăruri. Anume dice, că dela con
gresul din Berlin nu s’au acordat împă
mânteniri, decât la 39 de familii jidovesc!, 
pe când este sciut, că îndată după con
gres s’a acordat en bloc cetățenia la un 
număr de peste 900 jidovi, cari au trecut 
Dunărea, ca croitori, tinichigii, cisraari etc.
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îjodi flingt bas Eieb coin btaoen Hiatul, 
Wic Orcjelton unb (glocfenflang. 
Wer h°hen IHutfjs fief; riițmert fann, 
Den lofțnt nirfjt (5olb, ben lofțrtt (Sefang.

(Sottlob, bafs id; fingen unb preifen fann, 
§u fingen uitb preifen ben braven IHaun.

Burger „Bas Lied vom 
braven Manne. “

Poetul german Gottfried August Biir- 
ger a scris la 1777 balada „Das Lied vom 
braven Manne", în care face elogii unui 
brav bărbat, care în momentul supremului 
pericol a venit ca un înger salvator și a 
scos din ghiarele inorții sigure mai mulț! 
nenorociți.

Balada lui Biirger nu era un product 
al fantasiei, ci era cântarea de laudă asu
pra unui eveniment întâmplat la 1776 și 
pe care poetul îl cunoscea din poetica lui 
Marmontel. Etă cum ne povestesce Zoll- 
ner, după acel isvor, numitul eveniment:

„In urma unei revărsări violente a 
rîului Adige, la Verona se rupse unul din 
splendidele poduri, carl traverseză acest 
rîu. Nu rămase din el decât un arc în 
mijloc și pe el o casă cu o numerosă fa
milie.

Acești nenorociți, car! își vedeau pei- 
rea cu ochii, își întindeau mânile spre cer 
și implorau scăpare și ajutor dela mulți
mea adunată pe țărmurile rîului.

Valurile veniau cu o furie înspăimân- 
tătore, er arcul, pe care era casa, începu 
a se clătina.

Intre privitori nu era nimeni, care se 
nu fi tremurat pentru vieța nenorocirilor, 
der nici nu se afla vr’unul, care să-și fi 
riscat vieța pentru ei.

Când pericolul era din moment în 
moment mai amenințător și catastrofa pă
rea inevitabilă, contele Solverini scose o 
pungă și ridicându-o în sus strigă: „O sută 
de Loztisd’ori pentru acela, care îi va scăpa!" 
Intr’aceea își repetă mai de multe ori cu 
voce tare promisiunea și lumea se aduna 
în jurul lui. Intre cei adunați era șiun sim
plu muncitor.

Acesta îndată ce a vădut primejdia, 
sări repede într’o barcă și luptând din 
tdte puterile cu curentul, întărit prin sen
timentul nobilei sale fapte, ajunse la arc.

Nenorocita familie se lăsă în jos la 

el pe funii și în momentul, când toți erau 
în barcă, arcul și casa se prăbușiră. Sgo- 
motul și spumegarea valurilor produsă 
prin acestă prăbușire, le îngheță din nou 
sângele în vine, însă salvatorul le insuflă 
curagiu și luptând contra valurilor cu pu
teri îndoite, i-a scos pe toți la mal.

Cu bucurie nespusă îl întimpină con
tele și îi, întinse remunerația făgăduită.

„Nu,“ răspunse nobilul muncitor, „pen
tru bani nu-mi vând nici odată viăța. 
Dumnedeu mi-a dat mâni sănătdse, eu îmi 
pot cât câștiga pânea pentru mine și pen
tru familia mea cu mânile mele. Dați banii 
acestor nenorociți, cari au mai mare ne
voie de ei, decât mine“.

** *
Someșul este rîul nostru, vechiu prie

ten al meu, în care de atâtea-orl m’am 
scăldat și care, la Letca, nu-mi aduc aminte, 
să fi cerut vre-odată jertfe de dmenl.

Decă ar fi regulat, ar pute se umble 
pe el mici vaporașe, așa se transportă pe 
el numai scânduri dela Năsăud pănă la 
Sătmariu.

Când e secetă mare, are vaduri, pe 
unde poți trece cu piciorul. Copiii, cari 
pădesc vitele, îl trec de-a ’notul, ăr cari 
încă n’au forțele suficiente, se țin de coda 

câte unui bou și așa ajung la celălalt mal.
Atâta dragoste am pentru acest rîu, 

încât mi-se părea, când veniam cu trenul, 
paralel cu el, că decă s’ar întâmpla să se 
răstorne trenul și să cădem în apa, eu nu 
m’ași îneca, căci Someșul cunoscendu-mă, 
ca prietin vechiu, mi-ar face modru să pot 
eși teafăr.

Someșul se varsă în Tisa, er Tisa în 
Dunăre. Când am trecut prima-oră Dună
rea, cu barca, la Măcin, în 1894, am scos 
un pumn de apă din Dunăre și mi-am 
udat buzele. Ore voiu fi sărutat un atom 
și din rîul meu?

Ori cât de pacînic ar fi însă rîul acesta, 
se întâmplă să devină câte-odată și furios. 
Atunci aduce cu sine mori și poduri și 
luntri. într’o mără era odată o familie in
trigă, pe care au scăpat’o Letcanii cu pe
ricolul vieții lor.

Când se revarsă, Ia noi în sat nu 
pdte întră, fiind-că satul este mai ridicat, 
înspre Lozna însă, dincolo, se întinde pănă 
aprope de sat și s’a întâmplat deja, că 
trecând în Lozna, am legat luntrea de vr’o 
cruce din „țintirim“.
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prin cele ateliere militare, căci în front 
n’au pre fost jidovi. Apoi de atunci în 
fie-care an s’a votat, din păcate, încetățe- 
nirea a o mulțime de jidovi. Corespon
dentul își esprimă părerea, că guvernul 
va ceda față cu pretensiunile jidovilor și 
sublinieză cuvântul a ceda.

Diarul „Alkotmăny", care se dă de 
organ al unui partid creștin, nu corespunde 
numelui seu, când publică corespondențe 
favorabile jidovilor, dintr’o țâră crești- 
nescă, care se sbate în ghiarele acelor 
jidovi.

0 circulară de mulțumită.
1

Escelența Sa Prea Sfințitul episcop 
Michail Pavel dela Oradea-mare, a adre
sat clerului și poporului credincios al die- 
cesei sale următorea circulară:

Iubiților în Christos Frați și Fii!
Din ocasiunea jubileului meu 

preoțesc de 50 ani, din iubita mea 
dieeesă de Oradea-mare: dela Prea- 
veneratul Capitul catedral, dela Prea- 
veneratul consistoriu diecesan, dela 
Veneratul cler gremial, dela Prea- 
onorații frați protopopi, precum și 
dela Veneratul cler rural al distric
telor protopopescî, respective dela 
profesorii și profesorele scolelor, dela 
conducătorii și conducătorele inter
natelor și a institutelor diecesane 
greco-catolice, dela oficianții domi- 
niului episcopesc, dela inteligința 
civilă, dela poporul credincios die
cesan și dela alți particulari români 
greco catolici — am primit multe 
felicitări cordiali, multe manifestări 
de bucurie, multe adrese de iubire 
și de adhesiune. Am primit și unele 
donuii de suvenire mie forte plăcute 
'Ba încă preoțimea gremială în bise
rica catedrală și cea rurală in bise
ricile parochial!, în c]iua jubilară (21 
Martie st. n.) a bine-voit a servi 
sânta liturgie, dând Atotputintelui 
DumneQeu mulțămită, pentiu-că s’a 
îndurat a-mi conserva viâța pană la 
acest iubileu semisecular și rugân- 
du-se și pentru sănătatea și vieța 
mea din viitor.

Pentru tote aceste nefîind în 
stare a Vă scrie fiesce-căruia sepa
rat: Vă rog ca pe acesta cale se 
binevoiți a primi mulțămită mea cea 
mai căldurosă.

Dăcă cu conlucrarea Frățielor 
Vostre am putut face ceva bine, 
acela nu mie însumi, ci grației Atot
putintelui Dumnezeu este de a-se 
ascrie, carea dându-mi impulsul, a și 
sprijinit lucrările mele modeste.

Vă poftesc tuturora se trăițl 
mulțl ani fericiți.

Darul Domnului Nostru Isus 
Christos, și dragostea lui Dumnezeu 
Tatăl și împreunarea Spiritului sânt 
să fie cu voi cu toți.

Oradea-mare, la 28 Martie 1902.
Michail Pavel in. p.,

Episcopul diecesan greco-catolic 
de Oradea-mare.

„Ghiveciu“ dela Orăștie.
Brașov, 31 Martie n.

Sub rubrica „Unele-altele" foia săp
tămânală „Libertatea" din Orăștie pu
blică câte-va entrefilet-uri forte caracte
ristice pentru sentimentele, educația și 
capacitatea celor ce redacteză numita 
foie.

Nefiind în stare a răspunde la obser
vările ndstre seriose, der binevoitore, ce 
le făcuserăm asupra articoluh.i’-program 
încurcat și plin de contraziceri al „Liber
tății" și asupra câtor-va articole ale ei dela 
început, cari se puneau și mai mult în con- 
tradicere^u enunciările acestui articol-pro- 
gram — cei dela redacțiunea numitei foi 
diceau, că „nu-i importă ce scrie „Gazeta".

In urma acesta diarul nostru, aflând 
de lipsă a le dovedi cât de preocupați 
sunt și cât de scâlciată este pornirea lor, 
deși ea pote isvori din cele mai bune in- 
tențiunî, confrații noștri au început să-și 
dea și mai mult arama pe față, și au ur
mat răul esemplu al acelora, cari în lipsă 
de alte argumente și de spirit vor să-și 
arate superioritatea închipuită, luându-și 
refugiu la zeflemeua ordinară.

De câtva timp „Libertatea" oferă a- 
cest spectacol repugnant al „spiritului 
vremii", adoptând ticălosul obiceiu prac- 
ticatde ffiia din Arad și deșteptând compă
timirea fimenilor cu judecată prin stân
găcia, cu care umblă să ia peste picior 
și 'n batjocură organul nostru.

Nu se unesce cu posiția și demnita
tea nfistră de-a întră în amănuntele aces
tor producte ale micilor preocupări și pa
timi. Nu e timpul, nu sunt împrejurările 
astădi la noi Românii de așa, ca se ne 
mai pierdem vremea cu de acestea. De că 
bărbați și omeni de cinste sunt cei dela_ 
redacțiunea „Libertății", atunci să iesă pe 
fată și se discute cinstit cu organul nos
tru, arătând și dovedind ce au cetit în el, 
ceea-ce nu pot aproba și purtându-se așa 
cum trebue să se porte diaristul, ‘care se 
respectă.

Atunci nu vor mai pute căde în 
păcatul de-a afirma despre foia nfistră, 
fără nici o dovadă, lucruri tendențiose și 
neadevărate.

Și cei-ce preced ast-fel, cei-ce nu 
se conformă nici regulelor celor mai pri
mitive ale bunei cuviințe diaristice, au 
tupeul, de a-ne trage la răspundere și de a 

ne mustra pentru ceea-ce scriem, de ce 
scriem și de ce n’am scrie mai pe scurt 
și mai obiectiv, când e vorba de prietinii 
„conventiculistului" redactor dela „Li
bertatea".

Acești omeni sub firma de „tine
rime", ce-o usurpâză, în același timp au 
îndrăsnela de a-ne împuta, că n’am fi re
produs nimic din scrisorea d-lui Mihu și 
totu-și am combătut’o. Printr’asta ei 
documenteză, că seu n’au cetit articolele 
nostre, seu nu sunt de bună credință.

Am fost declarat apriat, că nu voim 
să ne ocupăm decât de partea politică a 
amintitei scrisori, și n’am avut trebuință 
decât de reproducerea câtor-va rânduri din 
acestă scrisore, pentru a documenta ab
surditatea raționamentului politic al d-lui 
din cestiune. Să ne arate „Libertatea", 
care a ajuns la numărul 14, când și în ce 
ldc, pe care pagină ori colonă a reprodus 
măcar un rând din articolele „Gazetei", asu
pra cărora se espectoreză în fie-care număr?

Ga împrejurare atenuantă pentru es- 
cursiunea nerumegată a d-lui Mihu, am 
fost accentuat, în consonanță cu declara? 
țiunile sale din scrisore, că nu este poli
tician de profesiune, ci numai diletant seu 
amator.

Astădi n’am mai pute susține nevinovă
ția d-lui Mihu, decât numai în cașul, când 
ai' desminți și ar desavua categoric ceea- 
ce publică „Libertatea" tot în rubrica 
„Unele—altele" despre articolul lui Eugen 
Brote, din n-rul 46 al „Tribunei Popo
rului", declarându-se în favdrea acestui ar
ticol și susțiind, că este „actual și ins
tructiv."

Nu vom mai pute susține în cas con
trar nevinovăția d-lui Mihu, fiind-că amin
titul articol al lui Brote nu cuprinde de
cât un șir de denunciațiuni perverse, deși 
deplasate, cu privire la întreg trecutul și 
întrega activitate de pănă adi a partidu
lui nostru național.

Mai dice „Libertatea" în „unele și 
altele", că domnii cari, o redacteză nu 
binevoesc a mai clasa „Gazeta" între (fia
rele române, cari „au drept a fi luate în 
considerație pentru tonul lor urban și 
obiectiv", și că între tfite diarele numai 
noi am da un esemplu regretabil, înce
tând a mai fi obiectivi și nepersonali.

Etă cât și câte ’și permit cei dela 
redacțiunea „Libertății", și tote pe spina
rea tinerilor, cari s’au subscris la artico- 
lul-program al acestei foi și cari de sigur, 
precum bine se pdte distinge, n’au nici o 
înriurință asupra redactării ei.

Academia Română. Ni-se scrie din 
Bucuresci: Academia a ținut prima sa șe
dință publică Vineri, la 15 (28) Martie. 

Membrul Dr. G. Felix a cetit câte-va ca
pitole din „Istoria Igienei", partea a doua 
la care lucreză, și anume capitolele : Me
dicii și esercițiul medicinei, Spitalele, Apele 
minerale și stațiunile climatice, Farmacii. 
— Luni, în 18 (31) Martie va fi a doua 
ședință publică. Membrul corespondent, 
ganeralul G. I. Brătianu va ceti lucrarea 
sa întitulată „însemnătatea chartei țării 
pentru apărarea națională".

Un act de pietate. Adininistrațiunea 
mesei studenților români din Brașov a 
luat hotărîrea, ca în fie-care an să cele
breze cu un parastas solemn memoria 
acelor fericiți răposați în Domnul, pentru 
a căror odichnă de veci s’au făcut de rude 
și amici pioși donațiuni (în loc de cunune 
trecătfire) pentru masa studenților. Primul 
parastas, la care vor asista toți elevii șefi- 
lelor, se va celebra anul acesta Duminecă, 
în 31 Martie st. v. Ia firele 10 a. m. în 
biserica Sf. Nicolae din Scheiu (Brașov). 
La acest act do pietate Direcțiunea șed- 
lelor medii gr. or. române din Brașov in
vită pe toți sprijinitorii în vieță a mesei 
studenților.

Regele României, după cum spune 
„Epoca", și-a amânat din nou plecarea în 
străinătate. Este chiar probabil, ca în pri
măvara acesta Suveranul să nu mergă la 
Abbazia.

Ciocnire la granița bulgară. Cioc
nirile între bandele lui Sarafoff și trupele 
turcescl continuă. Joia trecută a fost o 
o nouă ciocnire la Saratoș, unde a căclut 
mort un sergent. Sunt mai mulți răniți. 
Sarafoff întrebuințeză bandele sale îm
brăcate ca soldați turci spre a face odidsă 
armata turcescă în fața populațiunei.

• Agent! de emigrare. Prin comita
tele Satmariu, Sălagiu și Maramureș își 
eserciteză meseria nesupărați de nimeni 
nisce jidovi cu numele Kornhausei* Ber
nal și Trubeczky Leo, cari înșelă pe ță
rani și îi ademenesc la emigrare. Numiții 
agenți —spune diarul „Alk."— sunt nisce 
individi cu trecut pătat. Kornhauser a 
fost condamnat de repețite ori pentru în
șelătorii, furt, escrocherii, plastrografii etc. 
er Trubeczky este espulsat din Ungaria.

Decorați. Printre decorații cu ocasia 
serbărei naționale 14 Martie v. (proclama
rea regatului român) aflăm și pe următorii 
Români brașoveni: T. Stănescu, comer
ciant, Bogdan, farmacist, V. T. Stănescu, 
inginer, Nic. Popovici, advocat, cu „Corona 
României" în gradul de cavaleri.

Caragiale la Berlin. Diarele berli- 
nese aduc scirea, că pe dina de ieri Du
minecă, 30 Martie v., urma să se represen- 
teze pentru întâia-oră la „Secessionsthea- 
ter" drama d-lui Caragiale „Năpasta" în 
traducere germană. Traducătorul a adop-

In primăvara anului 1889. Someșul 
era alăturea cu țărmurele.

Două femei, una mai bătrână, din 
Letca, cu numele Onica lui Iuonu Văsă- 
lichii Oaniî și alta mai tînără, din Purcă- 
rețî, al cărui nume nu-1 sciu, după cât își 
aduc aminte însă omenii, era „tărosă", au 
vrut să trecă cu luntrea în Lozna.

In luntre era podarul Gavriș Rusu, 
un bărbat, care atunci putea să fie de 
vr’o 30 de ani și Mihaiu Vale al lui George, 
atunci în etate de vr’o 22 ani, apoi cele 
două femei, dintre cari Onica, care ne 
este vecină, putea să fie atunci de vr’o 
65’ ani.

In mijlocul Someșului s’a răsturnat 
luntrea și toți patru au cădut în apă. 
Gavriș,-podarul, și Mihaiu lui Gheorghe au 
scăpat cu înotul, cele două femei, nesciind 
înota, s’au prins de luntrea răsturnată și 
plutiau cu luntrea în jos.

„Tuluai! Mor!" „Tuluai! Mor!" — 
strigau bietele femei și plutiau ținându-se 
de luntre pe Someș în jos.

Pe țărmurele Someșului se adunase 
tot satul. La toți li-se făcuse părul mă
ciucă de grfiză. Gu toții strigau „Tuluai! 
Tuluai!", der nici unul nu scia ce e de 
făcut ?

Era de față și Gavrișu Onichii, un 
bărbat voinic, ca un „goron" și își frân
gea mânile și-și rupea hainele de pe sine, 
vădând că more mă-sa. A venit și bătrâ
nul Ionu Văsălichii Oanii și se uita cu la- 
cremile în ochi, cum îi more femeia cu 
care trăise cinci-deci de ani împreună, — 
de nifirte năprasnică.

Desperarea ajunsese la culme. Fe
meile strigau acum din ce în ce mai slab 
și din ce în ce mai rar: „Tuluai mor!" 
„Tuluai mor!" La început se țineau bini
șor, așa, că li-se vedeau umerii, pe urmă 
dispăruseră umerii și nu se vedea decât 
gâtul, apoi numai capul, în sfârșit ajun
sese apaapropede gură. Luntrea se apropia 
de „Cornul Trestii", unde Someșul se des
parte în două brațe, formând o mică in
sulă. Decă ajunge la despărțirea rîului, 
luntrea va apuca de bună semă pe brațul 
de dincolo, unde fuiorul apei e tare repede, 
femeile sunt pierdute!

© braoer IRann, bracer ÎHattn, jcige bid?! 
Sd?ou uaf?t bas Derberben fid? fiirdjterlid?.

Era în săptămâna Bascilor. De atunci 
sunt tocmai 13 ani.

Costan Pop a Anei lui Filip ara cu 
patru vaci, împreună cu Pop Ion (căruia 
îi dice și lanoș) al lui Grigorea lui Ilie pe 

un deal, în partea hotarului numit „La 
Hârtop", distanță de vre-o 400 de metri 
în linie dreptă dela locul sinistrului.

De-odată îi vin la urechi strigătele 
desperate ale femeilor. Se duce la margi
nea dealului și vede înnotând pe Someș 
două capuri, er pe țărmure mulțime de 
popor. Luntrea era deja forte aprope de 
„Cornu Țrestii".

Costan își lasă vacile și plugul și să
rind peste „Scărițe" și traversând „Bră- 
nisciora", cât ai bate în palme a fbst pe 
țărmurele Someșului.

De-alungul drumului parcurs vedeai 
ici „clopul", colo guba și „laibărul" lui 
Costan, dincfice cămașa, pe cari în fuga 
cea mare le arunca de pe sine.

Când sosi la Someș a strigat cătră 
nisce „feciori": „Haid’trage ți-mi cișmele!" 
și cu acesta s’a aruncat în Someș.

Cu brațe vînjose brăzda Costan va
lurile apei și sosind la femei le-a strigat: 
„Nu vă temeți, că vă scap, dâr să nu pu
neți mâna pe mine, că perina cu toții. 
Tineti-ve de luntre!"I •

Și cu mâna stângă a apucat luntrea, 
er cu drepta înota spre țermurele drept. 
Mulțimea de. pe țermure striga: „Domne 
ajută! Dfimne ajută!"

In câte-va minute femeile erau sal
vate.

Era pe vremea prândului, adecă după 
socotela nostră, pe la orele 9 a. m.

Onica trăiesce și adi și deși în 
etate aprope de 80 ani, se bucură de cea 
mai bună sănătate împreună cu bărbatul 
său Ionu Văsălichii Oanii.

Er despre fapta lui Costan nu s’a 
făcut nici o pomenire nicăirî, ca se-i vină 
o recunoștință, ori remunerațiune.

In diua de Crăciun a fost ia noi cu 
fratele său și cu Ionu Nastii și mi-s’au 
plâns, că-s vremurile grele, că-s opriți 
dela pășune și că și pentru piatra, ce-o 
scot din sus de sat, trebue să plătescă 
bani; au mai vorbit ceva și de banii bi- 
sericei și mi-au descoperit multe alte du
reri de ale lor.

Gu acestă ocasiune l’am rugat să-mi 
povestescă întâmplarea de acum 13 ani, 
pe care am povestit’o și eu la rândul meu 
în a XIII continuare a impresiilor mele.

Și cu câtă modestie naturală mi-a 
spus el tote detailurile, pe cari de alt-fel 
le audisem mai ’nainte, căci le vorbia tot 
satul și tote satele din prejur, der aiu 
vrut să le aud și din gura lui.

Delaletca. 
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tat titlul de „Anca". Pressa berlinesăpro
mite a-se ocupa amănunțit cu drama lui 
Caragiale.

Bancnote de 50 corone. In fabrica 
de bancnote din Viena a Băncii austro- 
ungare se fabrică actualmente bancnote 
de 50 corone. Colorea acestor bancnote 
va fi verde-albastră și în luna Maiu se vor 
pune în circulațiune. Aceste bancnote vor 
ave mărimea bancnotelor germane de 50 
mărci. După punerea în circulație a aces
tor bancnote, încetul cu încetul se vor 
retrage cele de 10 și 20 corone.

Crăciun negru — Paști albe. Nu 
sein cine spunea mai deunădl proverbul 
de mai sus, care însemneză atâta, că decă 
la Crăciun nu e zăpadă, atunci va ninge 
la Pascl. Anul acesta s’a împlinit prover
bul, cel puțin încât îi privesce pe cato
lici și protestanți. Când scriem aceste 
rânduri, Tâmpa e acoperită de zăpadă, er 
la Crăciun se scie, că era vreme de pri
măvară. Pănă la Pascile nostre mai sunt 
4 săptămâni. Nimeni nu doresce se seîm- 
plinescă proverbul și la noi.

Pentru masa studenților români 
din Bra șov au întrat: dela d-1 Scurtu, 
candidat philos. în Lipsea, cotis. an. cor. 
2'08; dela „Arieșanau instit. de credit și 
econ. din Turda ajutor 10 cor. și din par
tea Onoratei direcțiuni a institutului „Al
bina" din Sibiiu un ajutor de 400 cor. 
din cuota de binefaceri pusă la disposi- 
țiunea Direcțiunii institutului. D-) paroch 
din Stupini I. Maximilian și soția sa Elena 
au donat 20 corone întru pomenirea ne
uitatului lor fiiu Laurențiu, răposat acum 
2 ani. Tot aci mulțumim în special Ono
ratului institut „Albina" și pentru ajuto
rul anual de 200 cor. votat pentru fondul 
studenților noștri ser aci și bolnavi pro 
1901/902. — Primâscă nobilii donatori cele 
mai vii mulțumite. — Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. române din Brașov.

Enciclica Papei. Alaltăerî a apărut 
o enciclică a papei, în care aduce mulță- 
mită provedinței divine pentru-că i-a dă
ruit vieță atât de îndelungată. Papa rea- 
mintesce cu regret atacurile îndreptate 
în contra bisericei și rătăcirile mai nouă, 
între cari divorțul. Se ocupă apoi de so
cietatea modernă, care — dice — va fi 
tot mai mult sclava anarchiei. In fine pro
vocă lumea întregă să se reîntdrcă la 
■Christos și la biserica romană, căci numai 
de aici păte să aștepte pacea și salutea.

Teatrale. Scirea plăcută, ce i-s’a 
adus publicului german din Brașov, anun- 
țându-i-se representarea piesei „Negustorul 
de Veneția" pentru Sâmbăta trecută, nu s’a 
confirmat. Clasica piesă a lui Shakespeare 
nu s’a dat. Cine scie, ce influențe oculte au 
fost la mijloc. Destul, că direcțiunea Bauer a 
■credut de cuviință a-o înlocui cu o altă 
comedie, „Sein Doppelganger".—In schimb 
însă ni-se atrage atențiune, că o altă sur- 
prisă 'se pregătesce publicului maghiar din 
Brașov. Pe la sfîrșitul lunei lui Aprilie 
■este anunțată sosirea unei trupe maghiare, 
în repertoarul căreia se află drama jupânu- 
lui Brociner „Nunta din Văleni", care a 
produs atâta sânge rău înainte cu 12 ani, 
când societatea din Româpia a fost pre
zentată pe tote scenele germane ca o so
cietate de omeni demoralisați.— Nu seim 
ce se intenționeză cu scoterea la ivelă a 
acestei piese infecte.

„Piagiatnră—gheșeft". Sub acest titlu 
fciia dela Arad a publicat mai deunădi o 
■serie de pretinse plagiate puse în sarcina 
unui dignitar bisericesc. — Un hâtru bun 
de glume publică acum în foiletonul „Uni- 
rei" nisce rușindse plagiate a unui fost 
profesor din Brașov (adi secretar consis
torial în Arad și unul din cei mai zeloși 
colaboratori ai foiei din acel oraș). Des
coperitorul numitelor plagiate pune pe 
două coldne : de-oparte texte din cartea 
„Curs elementar de istoria oraenirei, de 
Teodor Ionescu, fost profesor de istorie, 
continuat și revăzut de I. G. Georgian, 
profesor de istorie la liceul S. Sava III. 
Istoria nouă, Bucuresci 1892", er de altă 
parte texte (plagiate) din cartea „Istorie 

Universală pentru școlele secundare de“... 
(„Unirea" lasă pe cetitori să ghîcescă 
autorul) vol. III Evul nou. Brașov. Edi- 

1 tura Nicolae Ciurcu 1897.— Foiletonistul 
spune, că ar mai pute continua cu spi
cuirile, crede însă, că ajunge atâta... de 
probă. — Păcat! Asemenea paralele sunt 
forte amusante I

Mărci poștale scose din circulație. 
Dela 1 Aprilie începând mărcile poștale 
de 6 bani de colore roșie-brună sunt scdse 
din circulație. Scrisorile, carora se vor 
aplica astfel de mărci, vor fi considerate 
ca nefrancate.

Autocremația unui «restant. Diur-’ 
nistul loan Gradischar din Klagenfurt, în 
etate de 21 ani, era în arest preventiv, 
acusat de hoție. El fh internat într’o odaie 
diu etagiul I al primăriei din acel oraș. 
Nu peste mult se audiră strigăte despe
rate. Când se deschise ușa, li-se oferi spec
tatorilor o scenă îngrozitore. Arestantul se 
afla în mijlocul unei columne de foc. Ser
vitorii au stins imediat focul, der medicul 
polițienesc a constatat arsuri grave, în 
urma cărora Gradischar a doua di muri, 
înainte de morte a putut fasiona atâta, că 
la perchisiția corporală i-au rămas câte-va 
chibrituri în căptușala vestei, cu aceste 
chibrituri șî-a aprins hainele cu scop de 
a-se sinucide în acest mod, neputând su
porta rușinea, ce l’a ajuns în urma fap
tei sale.

Teatru german. ErI seră a introdus 
directorul Bauer ciclul anunțat de repre- 
sentațiunl de opere cu Lohengrin, renumita 
operă romentică de Richard Wagner. Acesta 
operă s’a mai dat aici. Representația 
de aseră deși a avut să se lupte cu ace
leași dificultăți provenite din neajunsurile 
unei scene mici fără pregătirile necesare, 
a reușit totuși destul de bine. Sopranis- 
taM&my Krauss a susținut rolul ei cu bra
vură și Iosef Conrad ca Lohengrin s’a ți
nut la același nivel; ceilalți și-au dat și ei tote 
silințele posibile. Astădi, Luni, se va da 
opera '„Trouvatore'1, admirabila composi- 
țiune musicală a lui Verdi, er mâne Marți 
se va representa opera „Lucia di Lamer- 
moor“ a căreia musică încântătdre e com
pusă de Donizetti.

Mare terg internațional de cai în 
Ersekujvar (Neuhausel). Al XX târg 
internațional de cai organisat de societa
tea agricolă din comitatul Neutra se va 
ține anul acesta în Ersekujvar (dela Bu
dapesta și dela Viena 2—3 fire cu trenul 
accelerat) în prima di de Luni a lunei 
Maiu și în Dumineca după amiadi prece
dentă acelei dile. Acest terg de cai este 
în Ungaria cel mai însemnat și cel mai 
frecuentat atât de economii de cai, cât și 
de amatori și comercianțl. La acest târg 
vin mai ales negustori din străinătate. 
Anul trecut s’au vândut 500 de cai pen
tru diferite trebuințe. Pentru locuințe și 
grajduri a-se adresa la căpitanul orașului 
în Ersekujvar.

Răpciugă la cai.
Oonferența d-lui Dr. V. tSabeș.

Sâmbătă sera distinsul bacteriolog, 
d-1 profesor Dr Babeș, și-a desvoltat, cum 
ne spune „Epoca", în fața unei alese și 
numerdse asistențe, conferența sa despre 
„Răpciugă la cai“.

Savantul profesor începe prin a spune, 
că cestiunile economice sociale și sani
tare sunt într’o strînsă legătură și trebue 
să preocupe deopotrivă pe conducătorii 
unei țări.

Intrând în fondul conferinței, confe
rențiarul declară, că s’a ocupat în deaprdpe 
cu studiul morvei (răpciugei), precum și 
cu mijlocele pentru combaterea ei. Venind 
în țeră și văzând cât de întinsă este acestă 
bălă; cu mai mare, zel s’a ocupat de ea.

Rasa cailor noștri era espusă dege- 
nerărei, căci morva decimeză cele mai fru- 
mose herghelii. In armată morva este un 
pericol permanent. Mai ales remonții aduși 
din Rusia sunt predispuși spre acestă 
bălă.

Pericolul cel mare al bălei, e că forte 
adesea e atât de ascunsă, încât e impo
sibil a te pronunța, decă animalul e bol
nav cu adevărat de morvă. Apoi răpciugă 
e molipsitdre.

Adevăratul succes a fost descoperi
rea microbului morvei,

El a fost găsit în abcesele răpciu- 
gdse la om, în urmă la cal.

Nu s’a stabilit încă în mod hotărîtor 
calea pe care o urmeză microbul când intră 
în corpul animalului. O ipotesă este, că 
întră prin căile respiratorii, alta, că este 
introdus odată cu apa.

Omenii, cari îngrijesc caii, sunt forte 
expuși să se molipsescă dela cai. Curios 
e însă faptul, că mai expuși sunt aceia, 
care lucreză în laborator cu microbul inor- 
vos.

Conferențiarul constată, cu date sta
tistice, că din punct de vedere economic, 
morva trebue se preocupe în primul loc 
sciința, de-dre-ce provocă enorme perderî 
statului.

Conferențiarul explică apoi cum se 
prepară diferitele feluri de culturi cu mi
crobii morvei, precum și diferitele spețe 
de morvă.

In ce privesce tratamentul pentru 
combaterea și chiar vindecarea morvei, 
d. Babeș afirmă, că ultimele experiențe au 
dat resultate fericite.

Până acum nu s’a putut încă ajunge 
în mod hotărîtor a se vindeca băla, însă 
se pote preveni, localisa, întrebuințându-se 
Maleina lui Roux Nocard, seu Morvina 
preparată la noi în țeră de dr. Babeș.

Conferențiarul face istoricul desco
perirea numitelor preparate și arată stră
lucitele resultate obținute. Incheiă amin
tind, cum trebuie să se purcedă la comba
terea acestei bole.

AcatSeiwia JKomână.
Sesiunea generală din anul 1902.

Raport asupra lucrărilor făcute în 
anul 1901—1902.

(Urmare.)

III. Publicațiunile' Academiei.
In cursul anului s’au făcut următo- 

rele publicațiuni:
1. Maiestatea Sa Regele, în ședința 

dela 13 Martie 1900, a dăruit Academiei 
manuscriptul original pănă acum nepu
blicat al prețiosului memoriu despre Mol
dova, scris de Cornițele d’Hauterive și 
prezentat la 1787 lui Alesandru Ipsilanti, 
numit atunci domn al acelei țări. Memo
riul tracteză despre starea veche și de 
atunci a Moldovei din punct de vedere 
politic, economic și cultural, și despre 
tdte clasele de locuitori ai .ei, așa precum 
le văduse finul observator și eruditul 
frances, care în curs de doi ani fusese 
secretarul domnitorului Moldovei Ales. 
Mavrocorda-t Firariul.

Prețiosul memoriu s’a tipărit, însoțit 
de traducere românescă, într’un volum de 
format mai mic, decât cele-laite publica- 
țiunl ale Academiei. El este precedat de 
cuvântarea rostită de Augustul nostru 
Suveran, când a binevoit a presinta Aca
demiei manuscriptul. După textul memo
riului s’au reprodus două scrieri mai mici 
ale lui d’Hauterive, cari au fost publicate 
la 1877 și 1879 de răposatul Ubicini, un 
ălt mare amic al țării și al nemului nos
tru: una este „Jurnalul călătoriei dela 
Gonstantinopole pănă la Iași în erna anu
lui 1785", cealaltă este un scurt memoriu 
despre Moldova în 1785. S’au adaos apoi 
trei notițe privitore la d’Hauterive și la 
Alesandru Ipsilante, cari s’au credut ne
cesare pentru apreciarea acestei scrieri 
importante.

2. Din Analele Academiei s’au ti
părit :

a) Tomul XXIII — Partea adminis
trativă și desbaterile anului 1900—1901 
s’a încheiat, tipărindu-se și partea II, în 
care se află sesiunea generală din anul 
1901.

b) Tomul XXIII — Memoriile Sec
țiunii Literare, a cărui tipărire se începuse 
în anul trecut și a fost terminată în cur
sul anului.

c) Tomul XXIII — Memoriile Sec
țiunii Istorice s’a tipărit întreg.

d) Tomul XXIII — Memoriile Sec
țiunii Sciințifice, ce era sub presă anul 
trecut, s’a terminat de tipărit.

e) Din Tom. XXIV — Partea admi
nistrativă și desbaterile anului 1901—1902 
s’a tipărit o fasciculă, cuprindând desba
terile ședințelor ordinare de peste an, pre
cum și mai multe anexe și note

/) XXIV — Memoriile Secțiunii is
torice se află de asemenea sub presă.

g) Tomul XXIV — Memoriile Sec
țiunii Sciințifice a început a-se tipări

3. Din Istoriile lui Erodot, în tradu
cerea premiată a d-lui D. I. Ghica s’au 
tipărit culele 16—18 din cartea IV, cari 
cuprind capitolele 167 — 194.

4. Lucrarea „Dicționarului Iimbei ro
mâne", cu care este însărcinat colegul 
nostru d-1 Al. Philippide, se continuă cu 
mare stăruință după planul hotărît de 
Academie. întâia redacțiune a dicționaru
lui înainteză din ce în ce mai iute, după- 
ce s’au învins greutățile începutului. Co- 
misiunea alesă de d-vostră și în a cărei 
sarcină a-ți dat îngrijirea aducerii Ia în
deplinire a acestei mari și grele lucrări, 
vă va arăta în raportul ei special amă
nuntele disposițiunilor luate în înțelegere 
cu d-1 Philippide, pentru-ca redactarea să 
potă înainta cu iuțelă.

5. Lucrările bibliografice, cu cari 
este însărcinat d-1 Bibliotecar al Acade
miei, au fost continuate și în anul acesta.

Din „Bibliografia românescă veche 
1508—1830“ s’au tipărit fascicolele IV și
V, în cari sunt descrise 86 cărți din anii 
1690—1716 (colele 39—64), reproducân- 
du-se în transcriere seu traducere prefe
țele și epilogurile și dându-se în facsimile 
pagine cu frontispicii, specimene de tipar 
și ilustrațiuni, precum și steme domnesc!. 
Volumul I al publicațiunii se opresce la 
anul 1716; el se va termina cu fascicola
VI, în care se vor tipări adaugerile și în
dreptările, precum, și diferitele indice re
lative la cuprinsul întregului volum.

Din „Catalogul manuscriptelor româ- 
nescl" nu s’a putut tipări nimic în acest 
an, cu tdte că mare parte din material 
este pregătit pentru tipar încă de anul 
trecut.

6. D-1 Gr. G. Tocilescu a terminal 
prefața la „Hronicul vechimei a Romano- 
Moldo-Vlahilor", de Dimitrie Cantemir, ti
părit sub îngrijirea d-sale, în edițiunea 
Operelor învățatului Domnitor, care se pu
blică de Academie. Lucrarea, care cu
prinde LXXIII 891 pagine, un indice și 
un glosariu, s’a împărțit în cursul anului.

7. Din „Publicațiunile Fondului Va- 
silie Adamachi" s’a început tipărirea to
mului II.

8. Din „Publicațiunile Fondului Prin- 
cesa Alina Știrbei" a apărut în cursul anu
lui: Nr. V. Acte și documente relative 1;î 
istoria Renascerii României, tomul IX. 
cuprindând în 626 pagine 227 documente 
privitdre la evenimentele politice din anii 
1857—1859.

9. Din „Catalogul monumentelor epi- 
grafice și sculpturale" ale Museului na
țional de anticități, întocmit de d-1 Gr. G. 
Tocilescu, s’au tipărit colele 25—27, pag. 
385—432. Lucrarea acesta va fi în curând 
terminată.

10. Din Istoria romană, de Titus Li
vius, traducere începută de Nicolae Barbu 
și continuată de Nd. Locustănu și I. S. 
Petrescu, s’a tipărit tomul II, cărțile V1I-X. 
având la sfîrșit un indice alfabetic.

11. Din Sărbătorile la Români, stu
diu etnografic, de S. FI. Marian, s’a ter
minat de tipărit și s’a distribuit și vou 
III: Cinci-decimea.

12. In cursul anului s’au stabilit re- 
lațiuni de schimbul publicațiunilor cu mai 
multe institution! culturale streine, și 
anume: Biblioteca Universității din Tu
bingen, Societatea filologică „Parnasul" 
din Atena, Societatea de istorie contem
porană din Paris, Biblioteca-Museul Bald- 
guer dela Villanueva y Geltru (în Spania).

(Va urma.)

Literatură.
A apărut Nr. 2 din „Bibliotecapo

porului român", Budapesta Tipografia 
„Poporul Român", prețul 20 bani. Broșura 
cuprinde: Poesii poporale, adunate de Ioa- 
chim B. Pop, învățător, din jurul Clușiu- 
lui. La fine se publică mai multe anec
dote în versuri.

Mama sfântului Augustin de Em I 
Bougaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia archidie- 
cesană din Blașiă. Cartea are 31 c6Ie d - 
tipar (500 pagini) și este fruotul ostenele 
lor unor labor oșl studențl în teologie dela uni 
versitatea din Buiapesta Cuvântul „Salba4 
ne reamintesce societatea literară cu ac ■ 
lași nume a teologilor d n seminarul d sfi 
ințat „S-ta Barbara" din Viena. cărei s<- 
cie'ățl î’ mulțumim publi a-ea Fabiolei 4 
a unei părți din cateeh'smul cel mare a 
lui Deharbe. TraduoStorii ne ofer o lectm 
edifieătâre în stil îngrijit, tiparul cu a , 
hârtia bună. Prețul unu: ese oplar 1- ga 
e e.ant în pânză este 4 corăne (-j- 3) i 
porto) Un esemplar broșat 3 oordne (-1- 
30 b porto). Se află de râniftre și la Tipograf 
A. Mureșianu, Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Bela „Tipografia A. Mureșiann“ 
din ®?rașov, 

se pot procura următ6rele cărți
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
■°comandnț.ie.)

Scrieri literare pentru popor.
Diu trecutul Silvaniei Legendă de Vic

tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.
Dinu Milian roman. Nenuica sfânt, de 

Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 b porto.
Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra

goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viaț» tristă După natură. Baca
laureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

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

Dracul, novelă de V. R. Buticcscu. 
Vre tendința de-a combate credința de- 
■ârtă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

Lira Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de
Pop. Prețul 40 b. . . (cu porto 46 b.)

Părintele Nicolae, schiță din vibța 
preoților de G. Simu.Pr. 60 b. —|— 6 b.porto.)

Sfă+uiri de aur seu calea cătră feri 
cire pentru sătenii români de totă starea 
și etatea. Cel mai acomodat premiu pen- 
ru pruncii dela școlele confes. sătesc! ro- 
nâ1 e, de Aron Bo.’a Velchereauu. Cu su 

prefață de Gr. Simu. Prețul 60 bani opl. 
• 0 b. porto.

Cuvinte de aur s*au învățături înțelepte 
■ lat» de un părinte fiului seu. Din operile 
ui I. H. Campe, tradus in ;imba română 
‘e loan Sonea preot gr. cat. în Seplao. 

Cu permisiunea prea Veneratului Ordina 
s iat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
-.cte localisată de A. Pom>. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să jbce teatrul. 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 2S b.)

Vieța după mârte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
■ie l. P. Ediția II. Prețul car. 1. (Cu 
^osta cor. 1.10).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 2 c >r. 40 b., acum numai cor. 
i.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și zimbire, poesii și prosă 
le A. Pop. Prețul 80 b. (cu porto 86 b.)

noțiuni din anatomie și fi
ziologie șt reguli igienice pentru coDser 
■zarea sănScăiii și a corpului omenew d- 
George Catarul înv. Acesta carte servesce 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcblei 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (pl. 5 b. por.)

Instrucțiuni populare despre da- 
:orințele și drepturile purtătorului, de d<re 
udate de Wilhelm Niemandz. A 6>tă carte 

nn îndreptar de o trebuință nespus de 
nare pentru toți câți nu afaceri cu dările. 

Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. Aobstă broșură conține 
istoriore și poesii morale spre escitarea 
gustului de cet;t la copii. Prețul 50 bani 
(4- 56 b. p.)

Bocete adecă Cântări la morți, adu
nate de I. Pop-Releuanul. Prețul 80 bani’ 
(+ 10 b. p.)

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru oeasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Necruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ 5 b- P-)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
'dese și ordinate de lean Pop Rdeganul. 
Ediț. III. Prețul redus 60 bani (-]- 10 b p.)

Versuri de dor, adunate din poeții ro
mâni de A. Prețul 50 bani (-}- 5 b. p.)

Doi prinși în cursă, comediă mtr’un 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo- 
bancu. Prețul 24 bani (-|- 3 b. porto).

Dr. loaif Frapporti p-elucrată de loan 
Papiu. Pr-țul 60 b. plus 10 b. porto.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne11 de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Bunătăresa națională,'1 care de 
bucate a bucătăriei române, francese, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetice după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1’60 (plus 40 bani porto.)

Cărți pentru comerciantă 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea în partidă simplă, de 
1. C. Panțu. O cart.} bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII 
-]-213. Prețul 2 cor. (-[- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de /. C. Panțu. Conține 
modele de circulare,scrisori de informațiunl, 
reoomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comercial cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. G. Panțu. Acbstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-|- 10 bani porto).

Procent, Prom-il, Interese și Te
oria conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe cjile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-}- 10 b. porto.)

Un capitol din Contabilitatea du
plă de 1. O. Panțu. Tracteză principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (-}- 10 b. p.l

Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Martie n. 1902

Renta ung. de aur 4%................... 119 85
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 97 85
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120 25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii...................  204.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . —.—
Renta de argint austr........................101.65
Renta de hârtie austr......................... 101.50
Renta de aur austr............................ 120.85
LosurI din 1860................................... 153.30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 07
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 713.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 700.25
NapoleondorI......................................19.07
Mărci imperiale germane .... 117.87
London vista.................................. 240.05
Paris vista.......................................... 95.40

8z. 918—19(2

Bente de corone austr. 4% . . . 99 50
Note italiene..................................... 93.50

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Oump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. n 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. T 19.- 19.10
Galbeni n 11.30 n 11.40
Ruble R isescl n 126 - 77 127.—
Mărci germane n 58.50 7» —.—
Lire turcescl 10.72 71 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.- n 101.-

Abonamente
la

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

Arver^si hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirâsâg, mint telekkbnyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy a „Furnica" tak. penztâr v^grehajtatonak Isailla Petru Froaina ve- 
grehajtâat szenvedo ellem 88 kor. — fii. tokekOveteles 6s jârulekai irânti 
vâgrehajtâai ugyeben a brassbi kir. torv6nysz6k (a iogarasi kir. jârâsbi- 
rbaâg) teriileten fekvfi a fogarasi 443. sz. tljkvben A f 1779/2 brsz. in- 
gat.lanbbl Isailla Frosina szl Lini jutalâkâra 720 koronâban, a fogarasi 
458 sz. tljkvben 1828, 1829 hrsz. Cinkân Nicolae ea neje Ursika G-aehiia 
neven âllb ingatlanra 480 koronâban ezennel megallapitott kikiâltâsi âr- 
ban az ârverest elrendeite, ea bogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 
1902 evi ăjirilis ho 22-ik napjân delelott 9 orakor a fogarasi tlkkvi hatd- 
sâgnâl megtartandd nyilvânos ârver6aen a megallapitott kikiâltâsi âron 
albi is eladatni fog.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10"/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âbau jelzett, ârfolyammal sză- 
mitott es az 1881. evi november l-6a 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban, kijelolt ovadekkepes ârtbkpapirban a kikuldott 
kezbhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelm6ben a bânat- 
pânznek a birbsâgnâl elbleges elbelyezesbrfil kiâllitott 
mervenyt âtazoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi Febuâr ho 1-sb napjân.
A. kir. jârăsbirosăg mint tlkonvvi hatosâg.

476,1-1.

szabâlyszeiu elis-

1 WiKl
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W „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 

la Eremias Nepoții.

Plecarea șl sosirea trenurilor Se slat reg. nag. în Brașov.
VaSabiS dha t Octomvrie st. n.

Plecarea trenurilor (lin Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Olușiu) la 6. 2’45 m. p. m. 

III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sera.
Dala Brașov la BucurescT:

I. Trenul de person© la ora 3-55 m. dim.
II. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.

III. Tr, mixt, la ora 655 min. sera.
IV. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

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

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(aie legătură cu Tușnad la ora 9.18, cu Ciuc) 
Szireda. la ora 10.-P> min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m. 
III. Trenul de per. la ora 3T5 m. p. m.

tare legătură cu inia Tușnad-Giuc-Szereda).

Dela Brașov la Zernescî (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-Gyimes:

I Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim. 
II. Trenul mixt la bre 8’50 mim. a. 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 Olușiu la 6. 2’9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10’25 min sera.
Dela Bucuresci la Brașov :

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. in.
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 min. dim.

(caro circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la bre 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8 54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’<2 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 de pers, la ora 1’53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.
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A. Mureșiarau 

Brașov, Tergal SaiaSai Nfr. SW.
Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta on-08 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

!■ 
t 
i 1 I
I 
t

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME JLEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Aowhad.

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru fote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(9ou/ve/bte, in Iotă măz/i/me-a,-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREfURl-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biurouî

♦ți
t
+

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețmle moderate. — Co
rn andele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIÂNU, Brasov.

Tipografia A. Mureșianu,Brasov.


