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o soriți gartnond pe o ooldnâ 
10 bani pontru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani.

ANUL LXV.

mgazeta“ iese în flficare i|l.

Âboaamtffltc pentru Ansîro-Ungarla: 
Pe un an 24 oor., pe șAbo luni

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de Duminecă S fi. pe an. 

Pentin România și străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe șAse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă B franci.
Se prenumeră la tdte ofi

ciale poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Âîonamentnl jantiu BrașR
Admmistrațnmea, Piața K sie. 

Târgul Inului Nr. 30, otsiiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șâte 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în casă : Pe tu: an 
24 oor., pe 6 luni 12 o., pc trei 
luni G corone.— Un osemplar 
10 bani. — Atftt abonamentele 
căt și inBerțiunilo sunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Miercuri 20 Martie (2 Aprilie). 1902.

Prmcîpiis obsta.
Maxima vechiă romană cjice: 

„Principiis obsta“. Acâsta maximă am 
avut’o în vedere, când ne-am ridicat 
glasul în contra pornirilor manifes
tate în câte-va cjiare ale nostre dela 
Sibiiu, Arad și Orăștie, în direcția 
de a zăpăci lumea cu discuții inu.tile 
despre pasivitate și activitate, des
pre planuri noue de organisare și de 
revisuiri de program.

încă înainte de asta cu aprope 
trei ani de cjile am accentuat, că 
nu e timpul și nu’s împrejurările de 
așa, ca noi se ne pierdem vremea 
cu discuții și cu dispute seci și cu 
totul nefolositore despre „pasivitate" 
și „activitate", și am arătat, că nu
mai adversarii esistenței nostre na
ționale au pus în curs acele discuții, 
că numai în interesul lor este ca noi 
Românii se ne certăm pe asemeni 
teme și că dela ei vine tot planul 
și tdtă tactica, ce țîntesce de a-ne 
abate dela cestiunea cea mare a res- 
tabilirei solidarității naționale în si
nul partidului nostru, adecă a recu
legerii nostre interiore.

In consecență organul nostru 
n’a luat parte la acele discuțiuni 
Decă bine ori reu a făcut, se pote 
convinge ușor, acum după trei ani 
ori-ee om nepreocupat. De va ti 
drept, va trebui să mărturisâscă, că 
cu totă discuția urmată în foile 
amintite, stăm tot acolo unde am 
stat, cu singura deosebire, că astăzi 
confesiunea și nedumeririle sunt în
doit mai mari ca atunci și că în 
loc se fie limpezită cestiunea, ea 
apare și mai turbure, și mai încurcată.

Acesta au dorit’o adversarii noș
tri naționali, când diarele lor au lan
sat cestiunea părăsirii pasivității din 
partea Românilor,' punendu-o în le
gătură cu venirea lui Szell și cu 
pretinsul sistem nou, ce ar fi voit 
se-1 inaugureze el. Cei-ce dintre Ro
mâni i-au mers pe cleiu, au se-și 
atribue șie-și urmările deplorabile ale 
neprevederei lor, ce le întâlnim aeji 
la fîe-care pas.

Intențiunea de care vorbim a 
adversarilor s’a dat pe față în mod 
neîndoios atunci, când actualul mi- 
nistru-președinte Szell a declarat în 
cameră, că el e gata a primi și a 
da ascultare acelor Români, cari vor 
se-i vorbescă despre părăsirea pasi
vității.

Cine și câți vor fi făcut us de 
acestă indirectă învitare a șefului gu
vernului unguresc, nu seim. Aceea 
însă seim, că foia din Arad, încă cu 
mult înainte de alegerile dietale, fă
cea planuri, cum Aradul avea să de
vină centrul de acțiune pentru toți 
și cum o adunare mare conchiemată 
acolo avea se dea o altă direcție ati- 
tudinei Românilor la alegeri. Bine 
simțind însă acea foie, că planul ei 
nu va ave nici un resunet, ea ame
nința din capul locului, că decă Ro
mânii ardeleni și bănățeni n’ar urma 
învitărei celor dela Arad, atunci aceș
tia vor întreprinde „acțiunea" de ca
pul lor.

Intr’aceea acest plan ingenios 
a căcțut cu totul în baltă, der spiri

tul desbinării și al resvrătirii a ră
mas. După o mică pausă, pe tim
pul alegerilor dietale, când s’a ob
servat ore-care reservă și de cătră 
fbia amintită, au isbucnit din nou 
relele deprinderi de mai ’nainte.

Cea mai nenorocită pornire a 
fost de a adauge, după alegeri, la 
discuția secă și confusă despre „pas- 
sivitate" și „activitate" și discuția 
asupra unor planuri fantastice de 
nouă organisare și asupra revisuirii 
programului nostru național.

Cei dedați a pescui în turbure 
și a face trebile altora ca unelte bune, 
ce le sunt, au voit să profite de oca- 
siune și făcând o săritură îndrăsneță 
au voit printr’o lovitură se escamo
teze partidul nostru și se’l bage în 
buzunarul lui Szell cu aspirațiunile 
lui cu tot.

Și-au uitat numai de un lucru, 
că acest partid cu programul seu 
este un organism viu cu rădăcini 
tari, care prin ordonanțe dușmănose 
și volnice pote fi vremelnic împie
decat în mișcările sale, der trăesce 
și va trăi pe câtă vreme vor bate 
inimi românescl în piepturile nâstre 
și pe câtă vreme aceste inimi vor fi 
încălcțite de dorul de-a vede popo
rul român pe strămoșescile sale ne- 
mestii liber și egal îndreptățit.

Se înșelă amar de tot cei- 
ce sunt seduși a crede, că partidul 
național român își dateză esistența 
numai dela 1881 și că acuma ar fi 
dat cu totul în brânci de spaima 
prigonirilor și iligalităților, ce tre- 
bue să le sufere de ■ cătră cei dela 
putere.

Amic și inimic trebue să scie, 
acest partid numără și pondereză 
și acji, cu tote nenorocirile ce l’au 
ajuns, mai mult decât și-ar pute 
închipui și cel mai sceptic dintre 
cetitorii de gazete românesc!.

Dovadă e și silința, ce și-o dau 
foile române, despre care vorbirăm 
mai sus, pe lângă tote salturile ce 
le fac și metamorfosele prin care 
trec, de a face pe publicul nostru 
să crâdă, că nici prin gând nu le-a 
trecut a părăsi partidul național.

Mare cuvânt. Der cine a mai vă- 
ijut ca cțiarele unui partid să osci
leze în părerile și vederile lor așa 
de mult, încât unele s’ajungă a sus- 
ținâ chiar cotrarul dela ceea-ce profe- 
seză partidul?

Âșa ceva nu s’a mai pomenit 
nicăiri și cu atât mai puțin s’a po
menit o astfel de babiloniă în tim
puri atât de critice, precum sunt 
acele, pe cari le străbatem. 

Lovitura de grație contra 
Ugro-Rușilor.

„Parlamentar" din Viena scrie sub 
titlul de mai sus următdrele:

Rușii (Rutenii) din Ungaria superioră, cari 
aurit greco-slav în unire dogmatică cu scau
nul din Roma și cu două eparchii, cea din 
Mukacevo (Muncaciu) și cea din Prjașev 
(Eperjes) se bucurau, ca locuitori autoh
toni, sub voivodii lor proprii de-o situație 
din cale afară favorabilă, ba chiar privi
legiată, și autonomia lor națională și bise
ricescă, deși deja de prin secolul XVI de

multe-ori combătută de Maghiari, a fost 
după putință ocrotită de forurile centrale 
din Viena, în special prin camerele de 
curte și prin consiliul de răsboiă aulic 
pănă prin secolul XVIII.

Sforțările îndreptate spre redobândi
rea autonomiei naționale și bisericesc! con
fiscate de Maghiari, i-a îndemnat pe Ugro- 
Rușî la 1848 de-a opune tendințelor se
paratiste ale Maghiarilor resistență pasivă, 
er la 1849 de-a forma un corp liber (Frei- 
corps). sub conducerea contelui Szirmay, 
totodată a înainta două petiții laMajesta- 
tea Sa, cerend reîncorporarea la Galiția și 
decă nu li-s’ar pute acorda acestă dorință, 
cel puțin se li-se restabilescă autonomia 
națională și bisericescă. Una din aceste 
petiții a fost înaintată în Aprilie 1848 prin 
guvernorul de-atunci al Galiției, contele 
Agenor Goluchowski, er cealaltă prin o 
deputațiune anume direct Majestății Sale.

Acestă autonomie națională și bise
ricescă a Ugro-Rușilor a fost relevată 
forte energic în dieta ungară la 1861 de 
cătră Adolf IvanovicI cav. de Borbrjanskij. 
De-asemenea s’a espriraat dorința de-a 
ave autonomie națională și bisericescă în 
meetingurile poporale ținute la 1868, er 
Dobrjanskij nu numai, că a presentat re- 
soluțiunile acestor meetinguri dietei un
gare, der le-a și sprijinit și motivat cu 
cea mai mare stăruință.

De-asemenea Jîn- congresul dela 1871 
și 1872, ce s’a ocupat cu autonomia cato
licilor din Ungaria, Dobrjanskij și-a es- 
primat pretensiunea, că bisericei Ugro- 
rusesci, greco-catolice unite, i-se cuvine au
tonomie separată de cea romano-catolică, 
și independentă.

Maghiarii din congres au respins pro
punerea și cereau autonomie unitară pen
tru toți catolicii Ungariei, fie de ritul ro- 
man-latin, fie greco-slav, respective greco- 
român. Autonomia aceea era să servescă 
scopurilor de desnaționalisare și maghia- 
risare.

Aceste tendințe au eșit la ivălă și 
în congresul de curând ținut, care a dis
cutat asupra autonomiei bisericei catolice 
și care a creat ărăși organisație unitară.

Românii uniți n’au participat la des- 
bateri, ba au protestat chiar contra tutu
ror resoluțiunilor, cerând autonomie pro
prie pentru ritul lor. Din contră, Ugro- 
Rușii uniți au participat la acel congres, 
care â trecut la ordinea dilei peste auto
nomia bisericei rusesc! unite.

Resoluțiunile congresului au fost aș
ternute Majestății Sale și decă vor fi apro
bate, atunci maghiarisarea Ugro-Rușilor 
prin biserică se va face în stil mare.

Episcopii de Mukacevo și Prjașev, 
numiți de guvern, introduc chiar contra 
interdictului scaunului roman liturghia ma
ghiară și în parochiile neaoșe ugro-rusesci, 
cum au întrodus-o deja în mare parte la 
consistore și în școli și, în țimp de-o ge
nerat,iune, Ugro-Rușii, cari numără o ju
mătate de milion de suflete, se vor ma- 
ghiarisa cu desăvîrșire.

Preoții patriotici ugro-rusesci, deja 
puțini la număr, sunt terorisați și poporul 
materialicesce sărăcit al Ugro-Rușilor în- 
curend se va pierde.

Populația autohtonă rusescă dela po- 
lele C'arpaților ungari primesce lovitura de 
grație, la începutul secolului XX — prin 
biserica catolică, care face treburile Ma
ghiarilor !

Mișcarea germană în Stiria.
Votul camerei vienese în afacerea 

claselor paralele slovene dela Cilii a pro
dus mare nemulțumire în sînul Germani
lor din Stiria, așa că au decis a face o 
mișcare de protestare.

Poporațiunea germană din orașul Cilii 
a ținut un meeting imposant, în care a 
protestat contra hotărîrei de a-se susține 
și în viitor clasele paralele slovene la 
gimnasiul de acolo. «.

Adunarea a fost convocată de că
tră Reuniunea germană; la ea n’au fost 
invitați deputați, pentru-ca să nu se dică, 
că aceștia au pus tdte la cale, ci să se 
facă o manifestare spontană eșită direct 
din sînul poporațiunei germane.

Primul vorbitor, medicul Dr. Eugen 
Negri, și-a terminat vorbirea cu esclama- 
rea: Avend firmă încredere în toți depu
tății noștri și mai ales în cei din partidul 
poporal și ’n conducătorul lor probat, aș
teptăm ca rușinea dela Cilii [se Șfiă ștâr- 
să. Toți dușmanii noștri s’au aședat la 
21 Martie în linie de bătaie sub conduce
rea guvernului. Gel ce ar mai șovăi acum, e 
un mișel! La armei (Aplause sgomotdse.)

După-ce au mai vorbit vre-o doi 
fruntași,(adunarea a votat unanim o moțiune, 
în care poporul german din Cilii și din 
Știria de jos dă espresiune indignării și 
amărăciunii sale față cu lovitura violentă 
ce au îndurat’o sub regimul Koerber (vo
tul amintit al camerei dela 21 Martie). 
Moțiunea se termină cu cuvintele; „Ce
rem dela partidul poporal german și dela 
toți deputății germani, ca după atentatul 
dela 21 Martie se fiă de o mândrie națio
nală neînfrântă. Este datoria tuturor de- 
putaților â stărui cu tenacitate ca se se 
dea deplină satisfacție onorei „insultate 
a poporului german“.

Tractârile din Africa-de-Sud.
Corespondentul sud-african al lui 

„Neue Freie Presse“ a trimis diarului său 
un lung raport despre misiunea de pace 
a lui Schalk-Burger. El ajunge la conclu- 
siunea. că amar se înșală aceia, cari speră 
o apropiată încheiere a păcii. Numai din 
greșita pricepere a situațiunei în Africa- 
de-Sud ar pute să credă cine-va, că în
tre Schalk-Burger, Steyn și Reitz de-o 
parte, și între Botha, Dewett, Delarey și 
alți generali buri de altă parte, apoi între 
toți aceștia și între Kruger s’ar fi ivit se- 
ridse divergențe de păreri.

După esperiențele lui de pană acum, 
corespondentul este fărte îngrijat în pri
vința păcii, fiind-că în măsura în care se 
piite presupune, că Englesii vor numai 
să-și câștige timp pentru stabilirea unui 
nou plan de operațiuni, tot așa pot fi te
meri, că nici Burii nu se ocupă de geaba 
cu ideia păcii nesigure, ci se organiseză 
și ei, plănuesc, ba e fdrte verosimil, că 
misiunea de pace a Burilor transvaalieni 
la Steyn și Reitz n’are alt scop, decât a-se 
sfătui cu aceștia asupra unei operațiuni 
comune, după-ce sciut este, că autorită
țile superidre civile ale statelor bure lu- 
creză în deplin acord cu generalii buri. 
Steyn a participat tot-deuna la consiliile 
belice cu Bewett, er Reitz este escelent 
orientat asupra planurilor lui Botha. De 
altfel Reitz este cel mai fervent părtini
tor al independenței Burilor, și astfel abia 
decă se pote crede, că ei vor tracta se
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rios de pace pe lângă abandonarea ces- 
tiunei independenței.

Fără îndoelă, că representanții su
premi ai statelor bure se vor saluta cu 
mare bucurie și astfel ei, ca și Englesii, 
vor folosi lozinca de pace pentru a-și aco
peri amănuntele răsboirei viitdre. N’ar tre
bui așa-der se ne mirăm, decă după reîn- 
tdrcerea misiunei bure, luptele vor reîn
cepe din tote puterile. A presupune însă, 
că între Kriiger și Burii din Transvaal și 
Oranje s’ar fi sguduit înțelegerea, numai 
Englesilor le place a-o accentua.

*
Marția trecută regele Eduard a avut 

o lungă convorbire cu ministrul de es- 
terne Landsdowne. Ei au convorbit în- 
trega di. Oonferența acesta se esplică în 
multe feluri în Londra, der părerea gene
rală e, că scopul regelui a fost de a in
dica modalitățile pe cari representanții din 
străinătate ai Angliei să le comunice 
republicelor bure. După redeschiderea par
lamentului în 7 Aprilie, guvernele străine 
încă vor fi încunosciințate despre aceste 
modalități. Regele nu tăinuesce, că dorința 
lui cea mai fierbinte este încheierea cât 
mai grabnică a răsboiului.

Din memoriile regelui Carol.
(Note despre Col Tisza.)

Un martor ocular a descris di cu di 
tote evenimentele din vieța regelui Carol, 
începând cu tratativele pentru ocuparea 
tronului, la 1866, și pănă la proclamarea 
regatului 1881.

Cartea a eșit în limba germană în 4 
volume la Cotta în Stuttgart și înregis- 
treză nu numai evenimentele din România, 
ci și unele mai însemnate din alte țări.

Răsfoind registrul numelor dela sfîr- 
șitul vol. IV, dăm între alte nume și de 
numele lui Tisza, despre care se vor- 
besce în volumul IV la trei locuri. Credem 
că vor interesa pe cetitorii noștri escerp- 
tele referităre la Tisza, din numitele me
morii. Etă-le:

26 Septemvrie (8 Octomvrie) 1878. In 
Austro-Ungaria a isbucnit o mare crisă 
ministerială; ministrul de finanțe Szell, 
din causa deficitului (care a crescut enorm 
în urma ocupării Bosniei) și-a dat dimisia 
și întregul cabinet Tisza s’a solidarisat cu 
el; în Austria ministeriul Auersperg, care 
deja în Iulie îșT dăduse dimisia, a reînoit’o 
acum și împăratul a priinit’o; atât în Aus
tria, cât și în Ungaria afacerile se vor 
resolvi în mod provisoric tot de vechile 
ministerii, numai ministrul de finanțe un
gar este definitiv înlăturat. (Ca să revină 
peste 21 ani, ca ministrippreședinte. — R.) 
— „Aus dem Leben Kdnig Karls von 
Romănien", IV. 109.

27 Noemvrie (9 Decemvrie) 1878. In 
Ungaria a fost însărcinat erășî Tisza cu 
formarea cabinetului. — pag. 146.

30 Sept. (12 Oct.) 1880. (Viena) La 
10’/2 a. m. principele Carol se presentă 
împăratului în uniformă de colonel a reg. 
nr. 6, al cărui proprietar este, apoi visi- 
teză pe archiducele Albrecht, care se bu
cură, ca și împăratul, că-1 pote saluta în 
uniforma, ce-i stă atât de bine și care 
formeză de acum între dânșii o nouă le
gătură.

La ărele 3 plecare la Budapesta; 
archiducele Albrecht și contele Hoyos 
sunt la gară. Principesa remâne pănă mâne 
în Viena.

Principele Carol este însoțit de tri
misul Bălăceanu, în Budapesta este întim- 
pinat de ministrul comunicațiunei Ordody 
și descinde în hotel Hungaria.

1/13 Octomvrie 1880. Dimineța prin
cipele face o plimbare pe jos pănă în 
Buda; după aceea primesce pe generalul 
comandant Edelsheim și pe șeful statului 
major Drechsler, apoi merge cu trăsura 
la 10'/, la casarmă, unde îl așteptă regi
mentul nr. 6 și colonelul Christianovici îi 
presentă raportul. Regimentul făcuse cam
pania daneză dela 1864 și principele pote 
să împrospeteze cu câți-va dintre ofițeri 
amintiri din răsboiu.

După a'miadi principele Carol pri
mesce ministerul ungar și întorce, însoțit 
de Bălăceanu, visita ministrului-preșe- 
dinte Tisza. Oferindu-i cu acăstă ocasiune 
„Steaua României", acesta esită de a o 
primi, deorece nici dela regele său n’a 
primit nici un ordin (als er bei dieser Ge- 
legehheit den „Stern von Romănien" iiber- 
reicht, zogert dieser ihn anzunehmen, da 

er selbst von seinem Konige keinen Or- 
den angenommen habe). Principele îl rogă 
însă să păstreze „Steaua României" nu
mai ca amintire la visita sa în Budapesta, 
apoi discută cu el raporturile dintre Un
garia și țera ei vecină, România, cari ra
porturi ar fi în interesul ambelor părți să 
fie din cele mai bune.

Sera sosesce din Viena principesa; 
principele ocupă loc în cupeul ei și călă
toresc mai departe prin Verciorova la 
Bucuresci.

Despărțirea la gara din Budapesta a 
fost solemnă și frumosă; ministrul de fi
nanțe contele Szapary, ministrul de co- 
raunicațiune Ordody și întreg corpul ofi
țeresc al regimentului era de față spre 
a-și arăta omagiile față cu principesa prin 
oferirea de buchete.

SOIRILE DILE1.
— 19 Martie v.

Dela „Academia Română". Defunc
tul Mitropolit Iosif Naniescu din Tași a 
dăruit „Academiei Române" înainte de a 
muri, un baston sculptat, ce a aparținut 
Mitropolitului Iacob al Moldovei, două 
lădT cu diferite documente vechi, 288 vo
lume manuscripte românesc!, grecescl, 
slavonesci, de psaltichie, din felurite tim
puri, 1008 volume și broșuri tipărite, 25 
cărți geografice și planuri; 41 stampe și 
portrete, 3 portrete în oleiu; a mai oferit 
36 documente istorice românesc!, dintre 
cari unul dela Ștefan-cel-Mare din 1498 și 
altul dela Grigorie Ghica voevod din 1664, 
avend o pecetie de argint aurită.

Serbarea aniversării a 25-a a in
dependenței României se va face de 
cătră guvernul României cu o solemnitate 
deosebită. In linii generale s’au stabilit 
următorele puncte ale programului: 1) Un 
comitet constituit adhoc va deschide o 
listă de subscripție pentru un mare mo
nument al M. S. Regelui Carol I. 2) Gu
vernul va deschide o listă de subscripție 
pentru un monument al Independenței.
3) Se va împărți o medalie comemorativă.
4) Gu ocasia dilei de 10 Maid se va în
ființa o nouă decorație, care va purta tit
lul „Regele Carol I". 5) M. S. Regele va 
pune basele unei fundațiuni, care va 
servi de adăpost soldaților răniți, infirmi 
și bătrâni, un fel de institut ca „Hotel des 
Invalides" din Francia. Tote comunele din 
țeră vor trimite delegați, tote societățile 
constituite vor fi invitate să ia parte. Se 
vor construi cară alegorice, se vor face 
defileuri monstre și o mare revistă mili
tară la care se vor împărți diferite deco- 
rațiunl. Tăte regimentele, cari au luat 
parte la răsboiu, vor primi la steag noua 
decorație „Regele Carol I". Oficerii garni- 
sonei Bucuresci au luat inițiativa, după- 
cum se anunță, să facă un mare album 
al armatei române, din care un esemplar, 
cu o legătură artistică, purtând cifra re
gală și armele țărei în aur și împodobite 
cu pietre scumpe, va fi oferit M. S. Re
gelui în diua de 10 Maiu. Cu facerea 
acestui album, unic în felul său, au fost 
însărcinați d-1 Al. Antoniu, fotograf, autor 
al „Albumului României", împreună cu 
d-1 locotenent Eliad. In acest album vor 
figura toți oficerii aflători în activitate; 
vederile tuturor instituțiilor militare; școli, 
casarme etc., tote drapelele regimentelor 
cu gardele lor și în special drapelele, cari 
au luat parte la răsboiu și au fost de
corate.

Faimâsele emigrări. Cetim în „Apă
rarea Națională": Odată cu sosirea primă- 
verei a început se circule prin pră ospi
taliera Românie curentul emigrării jido
vesc!. Cine însă, credeți, că se găsesc pe 
listele de emigrare? Jidovi aventurieri, 
cărora le place să hoinărescă, jidovi certați 
cu justiția, jidovi cari nu mai pot sta în 
țeră de dragul milităriei. Se duc, se duc 
mereu jidovii, și cu tote astea numărul 
lor cresce mereu în țera nostră. Causa o 
putem afla de aci: Astăd! plăcă cinci, și 
cu ei cari se întorc mâne, ne mai vin 
cinci-spre-dece. Se plâng, că nu găsesc 
de muncă, că sunt persecutați etc. Mof
turi jidovesc!. Mii de Bulgari și Turci prin 
munca agricolă, ce găsesc vara în țera 

ndstră, îșl întrețin tot anul familia aflătore 
în Bulgaria, ba mulți string și avere. 
Pricina e, că jidovii nu doresc înavuțire 
prin sudăre, ci prin negustorii necinstite. 
Ni-e temă, că emigrările să nu lovescă er 
în prea încercatul budget al țărei nostre. 
De alt-fel, ducă-se mereu și nu s’ar mai 
întorce jidovii, căci devisa e:

„Curăță, Române, pomii de omidă
„Să nu lași în holde spini șipălămidă."

Un rege fabricant de bere. Regele 
Eduard al Angliei a făcut dilele trecute 
o visită amicului său, lordul BuUon, și cu 
ocasia acesta, din glumă, a dat și el aju
tor la fabricarea berei. Reuniunile de 
temperanță englese au primit cu mare 
scandalisare scirea despre lucrul acesta. 
Una din Reuniuni a ținut imediat o șe
dință în care unul din oratori a condam
nat aspru atitudinea regelui. El a adău
gat, că în întrega țeră a făcut penibilă 
impresie faptul, că regele însu-și spriji- 
nesce pe adversarii lor. Fratele decedat 
al regelui a dis odată, că unicul dușman 
periculos al Engliterei sunt beuturile spir- 
tuose. Regele este așa-der amicul inimi
cului țării. Adunarea în care erau represen- 
tate 113 reuniuni de temperanță, a luat 
conchis unanim, în care se dă espresiune 
adâncilor regrete, că regele a participat 
la falsificarea beuturilor spirtuose, spriji
nind ast-fel acesta industrie atât de pă- 
gubitore țării. Hotărârea va fi comunicată 
regelui prin ministeriul de interne.

Mamă denaturată. Din Chimitelni- 
cul-de-Gâmpie ni-se scrie: Pietatea crești- 
nescă în poporul acestei comune a fost 
adânc sguduită prin următorul cas întâm
plat la noi. O fată, unică la părinți, a dat 
nascere unei copile cam două săptămâni 
înainte de prinderea postului. Ca să scape 
de rușine, fata — după-cuin au constatat 
medicii în dilele acestea — și-a îngropat 
copila de viie într'un mormânt prdspăt 
din cimiteriii. Nisce rîmători au scos ca
davrul nefericitei abia după cinci săptă
mâni și ast-fel s’a ^descoperit crima. 
Atât mama fetei, cât și acesta au fost 
escortate de gendarmi la Turda.

Supărarea Neapolitanilor. Neapo- 
lul este într’o adevărată fierbere, provo
cată de consulul Angliei, care, într’o că
lăuză publicată de el înainte de asta cu 
cinci-spre-dece ani și reeditată acum de cu
rând, a scris despre Neapolitan! următo- 
rele: „Rasă inteligentă și fină, însă fără 
nici un principiu. Neapolitanul minte și 
fură cu cea mai mare efronterie". Acestă 
apreciare a provocat indignare generală 
printre Neapolitan!. Totă presa locală a 
pornit o campanie în potriva răutăciosu
lui consul. Consiliul municipal s’a întru
nit dilele acestea și a hotărît să se ceră 
revocarea diplomatului, care se esprimă 
așa de puțin diplomat. Representanții ora
șului au promis, că vor aduce cestiunea 
înaintea camerei. Populațiunea este atât 
de înfuriată, încât pentru a preveni ma
nifestațiile, a trebuit se se ia măsuri po
lițienesc! severe și să se păzescă locuința 
consulului.

Din comitatul Ciucului.
............. — Martie 1902.

Onorată Redacțiune! Printre munții 
seculari și văile sburdalnice din acest co
mitat, cari pe la finea vecului al 16-lea 
răsunau de sgomotul armelor marelui Mi- 
haiO, astăd! domnesce o liniște adâncă. 
Acești munți au fost martorii multor eve
nimente mar! din trecut, petrecute în 
cursul vecurilor pe teritorul acestui comi
tat. Documentele contimporane sunt cu 
mult mai unilaterale, decât ca să fie în 
stare a-ne reda fidel și nepreocupat gloria 
armelor române din acele vremuri, er tra
diția și-a pierdut farmecul și caracterul 
originalităței în momentul, când mulți din 
oștenii marelui erou, domiciliindu-se pe 
aceste plaiuri, s’au amalgamisat pe înce
tul cu locuitorii autohtoni săcui, părăsin- 
du-și limba și datinile străbune.

Comunele compacte românesc!, si
tuate prin văile munților de ost și de nord, 

sunt de-o formațiune mai nouă, — între 
vecul 17 și 18-lea. Nu se pote contesta 
însă, că locuitorii români de prin comu
nele acestui comitat, situate pe lângă Olt,, 
nu ar fi descendenți de-ai oștenilor mare
lui erou Mihaiu, numai cât aceștia astădi 
nu mai înțeleg limba română și de-altcum 
și în privința numerică scad dilnic, er îm
prejurările vitrege, sub cari gem de ve- 
curi locuitorii români din acest comitat, 
nu au lăsat pănă în present a-se pute 
schița în ordine cronologică fasele și peri
pețiile, prin cari a trecut acest popor de- 
aprope 20,000 suflete.

Intenția mea însă este de-a atrage 
atențiunea celor chemați asupra unui lu
cru, care merită să fie luat în de-aprope 
considerare. Precum în vremurile cele mai 
îndepărtate, pănă la rădăcina cărora a 
putut să străbată creionul istoricului, con
ducătorii firesci și primii educatori ai nea
mului românesc au fost preoții și învă
țătorii noștri, întocmai și astădi rolul 
acesta trebne susținut și condus cu zel și 
desinteresare.

Tot ce s’a putut salva din ghiarele 
elementului cutropitor, avutul nostru na
țional ce-1 mai posedăm astădi, avem a-1 
datori în prima linie acestor conducători, 
și decă se ivesce dre-care progres, cu me
nirea de-a servi binelui nostru obștesc din 
acest ținut, partea leului cu tot dreptul 
revine preoțimei și învățătorimei.

Nu trebue să se [pierdă însă din ve
dere, că sarcina, ce revine adl mai mult 
ca ori și când acestor conducători firesci 
ai poporului român din acest comitat, e 
mult mai grea și anevoiăsă de cum, pote, 
li-se pare unora, și că datoria celor che
mați este a susține și întări c’o <5ră mai 
curând posiția acestor organe espuse la 
tot felul de șicane și ispite, ce vin din 
partea adversarului neamului nostru.

Misiunea, ce îi este dată de îndepli
nit preoțimei și învățătorimei române din 
acest ținut, este cu atât mai grea, cu cât 
trăim aici în nisce împrejurări escepțional 
de vitrege.

Anul acesta o parte din poporațiune 
e amenințată chiar cu făraete. (Vitele cor
nute și oile pier cu grămada). Alarma 
suflată de pressa maghiară, a aflat echou 
puternic în tote păturile societății, vorba 
fiind de salvarea conaționalilor lor Săcui, 
der sortea bietului Român din Giurgeu, e 
lăsată cu totul în mâna provedinței.

In fața miseriei actuale, stăm nepu
tincioși, căci nu suntem consolidați și or- 
ganisați, pe când ne surprinde acestă plagă 
neașteptată, ba nici pănă în present nu 
s’a făcut nimic în acestă direcție, așa în
cât chiar și poporul, pe lângă tote nea- 
junsele, observând partea asta slabă, adecă 
lipsa de-o disciplină și organisație solidă, 
nu scapă ocasia binevenită de-a submina 
autoritatea conducătorilor, și mai ales din 
motivul, că e bine primit acolo chiar, de 
unde ar trebui să se dea signalul orga- 
nisației.

Și încă odată, cei în drept și chemați, 
să se gândescă serios asupra criticei si- 
tuațiuni, în care ne găsim noi Românii 
din Secuime, decă este, ca o parte în
semnată a neamului nostru sănu fie mâne 
poimâne pierdută pentru biserică și neam.

V.

Publrcațiumle presentate Academiei 
pentru premiare.

In sesiune generală de acum, Aca
demia are de acordat trei premii pentru 
opere publicate, și patru pentru lucrări 
asupra unor subiecte puse la concurs.

La premiul Herescu Năsturel de 
4.000 de lei. — Teohari Antonescu : Lumi 
uitate; C. Broșteanu: Salinele nostre; I. 
L. Garagiale: Momente; M. Oodreanu: 
Diafane; Ion Gorun: Oâte-va versuri; St. 
O losif: Patriahale și Romanțe; I. Mihalyi: 
Diplome maramurășane; M. Nicolescu și 
G. Ionescu: Harta istorică a României; I. 
Pop Reteganul: Nuvele; Sorcovă: Clipe 
de repaus; Gr. Taușan: Flosofia lui Plotin.

La premiul statului Lazăr de 5.000 lei. 
— Ecaterina Arbore: Mama și copilul; Gh. 
Druțiu: Studii asupra viticulturei; Gazela: 
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Memoriu asupra unui balon divisibil; Dr. 
Manicatide: Despre tușea convulsivă; V. 
C. Munteanu și 0. Roman: Vinurile Ro
mâniei; Dr. Niculescu: Despre dentistică; 
Aurel Onciul: Dreptul administrativ roman; 
Dr. Samfirescu: Amputations osteoplasti- 
ques experimentales; Varlam Ghițescu: 
Balonul cu cârmă; Dr. Urbeanu: îmbună
tățirea alimentației țăranului român; Dr. 
Urechiă: Igiena.

La premiul Adamachi de 5.000 lei. 
(divisibil) — I. Adarn: Rătăcire; Ilie Băr- 
bulescu: Cercetări istorico filologice; Flo
rian Becescu: Vise și lacremi; Borgovanii: 
Ionel; L. Dauș: Eglă; Găvănescu: Ele
mente de psichologie; Ernest Gheorghiu: 
Venătdrea în România; Em. Grigorovița: 
Românii în monumentele literare germane 
medievale; Marinescu Ilie: Treptele di- 
-dactiee formale; Moise Pacu: Elemente 
de morală; C. Petraru: Impositele române; 
Radu Rosetti: Cele din urmă; Vlahuță: 
România pitorescă ; Iuliu Zanne : Prover
bele Românilor.

O ședință „filologică^
Brașov, Martie 1902.

A fost odată în țera românescă un 
Evreu cu carte multă, care și-a luat doc
toratul în litere la Berlin șia ajuns con
ferențiar la șcdla normală superidră din 
Bucuresci, ba ținea prelegeri chiar și la 
■universitate.

Și avea mari aspirații jidovașul, căci 
scrisese nisce dicționare și cărți de sema- 
siologie și de elemente turcesc! în limba 
românescă și mai nu sciu ce. Și-și făcea 
singur aprecieri elogiose prin revistele 
streine, pe cari le traducea apoi în româ- 
nesce și le publica, pentru-ca să citescă 
Românii și să-1 admire. Și-a schimbat nu
mele din „Luzer Schein" în Lazăr Șăineanu. 
A cerut împământenire în diferite rânduri, 
■der tot-d’auna a fost refusat. In cele din 
urmă s’a botezat și a mai dat un asalt 
asupra cetățeniei. „Ingrații" de Români 
l’au respins și de astă-dată.

Cel mai „ingrat" dintre toți era fe
ricitul V. A. Urechiă, care de sigur cu
noscând valorea elucubrațiunilor lui și re- 
•clama de speculant, ce o făcea în jurul 
persdnei sale, a vrut să-și păzescă patria 
de un așa cetățân și universitatea de un 
așa profesor.

Căci Șăineanu nu voia nici mai mult 
nici mai puțin, decât să ajungă profesor 
de limba română, la universitate.

Nu sciu ce au Jidovii cu catedrale 
de limbă. Pe semne, fiind-că limba este o 
■coinoră așa de prețidsă a fiă-cărui popor, 
-ei vor să fie stăpâni pe ea, ca să o mo
duleze cum le place.

La catedre însemnate filologice în 
fotă Europa găsesci titulari jidovi. E de 
ajuns a cita nume ca Ascoli, Mussafia, 
■Simonyi și mulți, mulți alții

De ce n’ar pute fi și Șăineanu mare 
filolog la Bucuresci?

In fine, n’a reușit nici chiar cu pre
țul renegării formale a religiei părinților.

*
*

Șăineanu a scris și un „Dicționar uni-, 
versal al limbei române", primul uvraj în 
felul acesta în limba nostră.

Doctorul Urechiă l’a forfecat cu spi
ritul său caustic în nisce conferențe pu
blice, pe cari le-a scos și în broșuri sub 
'titlul de „Șăinisme". Un venerabil insti
tutor dela Iași, d-I Vasile Săghinescu, a 
scos un dicționar întreg de cuvinte po
cite și rău interpretate din dicționarul lui 
Șăineanu.

Amândoi au dovedit, că Șăineanu 
habar n’are de limba românescă.

Regret din suflet, că nici una, nici 
-alta din numitele broșuri nu-mî stau la 
disposiție, căci ași pute procura cetitorilor 
<;âte-va momente pline de haz și cara- 
ghioslîc, arătând din ele ce pdte jidovul 
•când se apucă să facă dicționare româ- 
nescl.

* 
:î: *

Intr’una din serile trecute, un domn 
și-a cumpărat dicționarul lui Șăineanu și 
<cu el subsudră vine Ia băcănia Eremias.

Eram adunați mai mulți acolo, cu 
scop de a lua câte un aperitiv.

Unul deschide dicționarul, din întâm
plare la cuvântul „taur*'

Ascultați, vă rog, cum definesce Șăi
neanu taurul:

Taur = partea bărbătescă a vacei.
Un hohot homeric eși din pieptul 

celor de față.
— Ia caută, caută mai departe. Și a 

căutat și a mai găsit următorele nostimade :
Vaca = partea femeiâscă a boului.
Curcă — partea femeiescă a curca

nului.
Curcan = pasăre de curte, adusă din 

America în Europa la 1518 de jesuiți.
Jesuit — membru al societății lui 

Isus, ordin religios fundat de St. Ignațiu 
de Loyola în 1534 (Și curcanul?)

Căciula — 1) pălărie din blană de 
berbece (albă, cenușie seu negră). 2) ce 
are forma de căciulă: căciula unei căpă- 
țini de zahar.

Baston = bucată de lemn, lungă și 
subțire, ce se pdte ține în mână.

** *
Toți, câți erau de față, și-au uitat de 

cină și luând ceva mezeluri, au preferit 
mai bine a cina la Eremias, decât să mergă 
acasă. Atât era de mare hazul, ce ni-1 
oferia dicționarul lui Șăineanu 1 Așa defi
niții filologice și anahronisme istorice mai 
rar. Halal de dicționar! Păcat, că nu le 
pot reproduce pe tote aici, der m’ași în- 
întinde prea tare și lipsesce spațiul.

•J’* *
La o altă masă ședeau doi domni 

străini. Nu le plăcea, că rîdem de Șăi
neanu. Unul din ei a luat chiar cuvântul 
să-l apere pe cel „năpăstuit".

— D-le, aici nu încape apărare. Cine 
se apucă a face dicționare, trebue să 
cundscă întâiă limba, în care vre să 
scrie.

— Ba că Șăineanu e persecutat pe 
nedreptul, că tecă, că pungă.

Cine era Domnul? mă veți întreba.
Era un mocan de-ai noștri, care 

trăiesce actualmente în Dobrogea și pare 
a fi ajuns acolo la mare trecere, căci se 
lăuda, că a umblat în deputăție la Bucu
resci în interesul Dobrogenilor și că ar fi 
„trântit" deja câți-va prefecți...

Pe mine mă supăra, că mocanul nos
tru luase partea lui Șăineanu și am lan
sat vorba, că despre tdtă ședința acesta 
filologică voiu scrie ceva în „Gazeta".

— Vei scrie un foileton?
— Așa cred.
— In ce diar?
— „ Gazeta". ‘
— A, „Gazeta", îmi place. Suntem 

și noi abonați. Noi Dobrogenii sprijinim 
„Gazeta".

Și cu asta s’a terminat ședința.

A doua di m’am interesat de spriji
nul mocanului față cu „Gazeta" și nu l’am 
găsit în registrul administrației.

Al Iui „Șăineanu" să fii! M’ai desi- 
lusionat de doue-ori într’o singură ședință 
de „gustarisire".

Academia Harnână.
Sesiunea generală din anul 1902.

Baport asupra lucrărilor făcute în 
anul 1901—1902.

(Urmare.)

IV. Publicațiunile Hormuzaki și cercetări 
istorice.

Am avut onorea a vă arăta și în alte 
rânduri schimbările, ce a suferit cifra acor
dată de stat ca subvențiune anuală pen
tru publicațiunea Documente privitdre la 
istoria Românilor. Dela 18.000 lei, cât fu
sese acordat dela 1882—3 pănă la 1885—6 
și dela suma de 33.000 lei, cât a fost dela 
1886—7 pănă la 1899 —1900, acestă sub
vențiune a fost micșorată la 20.000 lei în 
anul trecut; ea a fost redusă la 15.000 lei 
pentru anul curent și la 10.000 lei pentru 
cel viitor. Din causa acestor reduceri, lu
crările au trebuit să fie suspendate și cu 
banii disponibili s’au achitat plățile întâr
ziate pentru lucrările tipărite.

Tot din pricina lipsei de mijloce s’au 
întrerupt și cercetările și decopierile prin 
diferite archive străine, precum și procu
rarea de copil de documente, cari ni-se tri
miteau prin mijlocirea ministerului aface
rilor străine, după indicațiunile ndstre, din 
diferite biblioteci și archive străine.

Un tînăr zelos, fiul răposatului Ion 
Ghica fost ministru plenipotențiar al Ro
mâniei la Constantinopol și la San-Peters- 
burg și fiu al fericitului întru pomenire 
Grigorie Vodă Ghica al Moldovei, d-1 Vla
dimir I. Ghica, care petrece de ijcât-va 
timp în Roma și se îndeletnicesce cu cer
cetări de documente istorice prin ar- 
chivele din Roma și din alte orașe ale 
Italiei, a trimis Academiei peste 500 pa- 
gine de copii de documente.

V. Biblioteca.
Comisiunea permanentă a bibliotecii, 

prin raportul seu anual, va face darea de 
semă amănunțită despre mersul bibliotecii 
Academiei și despre diferitele lucrări de 
organisarea și conservarea colecțiunilor 
din anul acesta. Socotesc totuși de dato
ria mea să vă aduc la cunoscință, chiar de 
acum, faptele principale privitdre mai cu 
deosebire la crescerea colecțiunilor nostre 
dela cea din urmă sesiune generală pănă 
acum, cu atât mai vârtos, că în anul tre
cut biblioteca nostră a primit o îmbogă
țire neobicinuită printr’un mare semn de 
încredere dat Academiei de Augustul nos
tru Suveran, de Corpurile legiuitdre și de 
guvernul țării.

In urma înțelegerii luate între d-1 
ministru al instrucțiunii publice și Acade
mie în sesiunea anului trecut, prin‘lege 
specială, Statul a dat dela 1 Aprilie 1901 
Academiei tote colecțiunile bibliotecii cen
trale din Bucuresci spre a fi incorporate 
și contopite cu propria sa bibliotecă, dând 
tot de-odată instituțiunii nostre și o sub
vențiune anuală de 25.000 lei pentru cres
cerea și întreținerea bibliotecii. Colecțiu
nile și mobilierul bibliotecii centrale au 
fost primite, aduse și incorporate în biblio
teca Academiei.

(Va turna,)

ULTIME SGIR1.
Viena, 31 Martie. Diu Constan

tinopol se anunțA, că pentru ținerea 
liniștei în Macedonia, Turcia con- 
centreză 32 batalione în vilaetele 
Ueskueb Salonic și Monastir.

La Filiotes un funcționar, care 
voia să profite de starea anarchică 
ce domnesce, a arestat pe un frun
taș. Poporul furios s’a dus la tem
niță să-1 libereze. Aci s’a produs o 
încaerare teribilă, care a avut de 
resultat uciderea șefului Albanesilor 
Abedin Hamut și a lui Samy-bey, 
precum și a cinci soldați. Trei Al- 
banesi și patru soldați sunt grav 
răniți.

In Albania se prepară o mare 
mișcare revoluționară irredentistă, în 
scopul proclamării independenței și 
întronării unui principe național.

Roma. 31. Martie. Prinetii a ra
portat ac|I Regelui despre resultatul 
întrevederii din Veneția. Regele l’a 
felicitat pentru succesele obținute.

Roma, 31 Martie. In 7 Aprilie 
vor sosi în Neapol 42 vase de res- 
boiu francese și rusesci. Tot atunci 
va sosi acolo și flota italiană din 
Mediterană.

Constantinopol, 31 Martie. Moș
tenitorul tronului turcesc Mohamet- 
Reschad-Effendi, fratele Sultanului, 
a murit. Sunt bănuell, că ar fi fost 
otrăvit. Viitorul moștenitor va fi 
Achmed Kernel Eddin.

Voci din public.*)
Stimate Domnule Redactor! La în

vinuirile, ce s’au ridicat asupra mea în 
Nr. 55 c. al prețuitei „Gazete" sub rubrici 
„Voci din public," — rog să binevoiți a 
da loc următoriului răspuns:

Comitetul parochial din Hărman a 
fost învitat de cu bună vreme să primescă 
patronatul producțiunei, ce s’a aranjat la 
7 Ianuarie. Răspunsul întârdiat însă a fost 
că afară de sprijinul moral ce ini’l promite, 
— acest comitet parochial nu pote primi 
nici protectoratul și nu’mi pdte vota nici 
anticipația sumei mai mici ce-o am cerut 
pentru acoperirea speselor obveninde, și 

cu atât mai puțin îmi pdte promite că s’ar 
pută acoperi dela biserică deficitul ce 
eventual s’ar constata în urma producți
unei. — Acest conclus s’a adus sub pre
ședinta onoratului paroch d-1 Al. Dogar, 
și eu de aci nu am putut vede alta, decât 
că din partea celor întâi chemați, nu voiu 
primi nici un ajutor — nici chiar moral.

Nu m’am descuragiat însă vădend în
demnul poporului și sprijinul d-lor colegi-în- 
vățători și n’am întrelăsat nimic pentru 
a asigura succesul cât mai bun al produc
țiunei. — Intr’aceea primesc din partea 
domnilor Andrei Fătuleț comptabil în 
Ploescl și a lui Andrei Goicea pedagog în 
Sibiiu — ambii din Hărman, — însciința- 
rea și asigurarea, că voiu ave și concursul 
lor în întreprinderea mea. Așa m’am aflat 
îndemnat să fac invitările în numele in
teligenței române din Hărman.

Nici prin cap nu’mi trecea că păr. 
Dogar nu ne va onora cu presența în sara 
producțiunei, ca cel puțin înaintea conlo
cuitorilor sași și a altora străini să ne 
putem presența cu demnitate și în mod 
impunător cu ocasiunea unei asemenea 
solemnități, dacă „acasă la noi" nu putem 
să fim întru tote de acord. Și acâsta 
încă a fost o causă pentru-ce am făcut 
invitările în numele „inteliginței."

Cât pentru resultatul material al pro
ducțiunei asigur, că n’a fost mai mare de 
60 fl. 06 cr. ca venit brut și de 3’63 fl., 
venit curat. — Domnii Andrei Fătuleț și 
A. Goicea mai înainte pomeniți, cari s’au 
angajat unul cu darea biletelor de intrare, 
altul cu însemnarea corectă a sumei și 
numelor ospeților, — asigură, că din causa 
îuvălmășelei nu au putut face însemnările 
după instrucțiile ce le-am fost dat, ba 
siliți au fost chiar se folosescă, — în lipsa 
biletelor suficiente — bilete mai scumpe 
pentru cei-ce voiau totuși să între cu o 
taxă mai mică. Mulți au fost lăsați — fără 
să fi sciut eu însă de asta, — nu cu 30 
ori 40 cr., cât era taxa, ci cu câte 10 și 
chiar 5 cr. Și erăși fdrte mulți — înțeleg 
pe cei mai săraci poporeni — profitând 
de învălmășală, s’au strecurat și fără bilet. 
Astfel să esplică lucrul, că dela atâta 
lume s’a încassat o suină relativ atât de 
mică. — Acestea sunt și căușele pentru 
cari nu am putut face până aci cuvenita 
dare de semă și mulțumită publică. Soția 
mea a avut un rol secundar la incassarea 
banilor.

De altcum acest slab resultat material 
m’a întristat pe mine mai mult decât pe 
ori cine altul, pentru-că vedeam cum fon
dul corului înființat de mine din venitul 
mai multor producțiuni de acest fel înainte 
de asta cu 8 ani și ridicat până la suma 
de 138 fi, vedeam die, că acest fond de 
data asta nu se pdte augmenta.

Având a limpedi și cestiunea „vrajbei" 
din popor, a cărei causă ași fi eu, de
clar, că în cele 5, luni de când m’am re
întors (după 6 ani) la Hărman, — nici 
cel mai mare meșter în ale învrăjbirei 
n’ar fi fost în stare să ajungă la un re
sultat atât de trist, precum de fapt să 
constată. Mult mai vechi sunt însă căușele 
certelor și neînțelegerilor de adi și acestea, 
precum și numele celor ce le-au provocat, 
mai ușor s’ar pută afla din multele 
arătări ce s’au făcut înaintea forurilor bi
sericesc! superiore.

Convingerea mea Individuală e, că 
și aci, ca ori și unde, numai armonia 
dintre inteligența adevărată' pdte asigura 
liniștea și pacea în popor. Atunci, câte
va cuvinte adresate și „chinezesce" — 
fraților sași — drept recunoscință pentru 
interesul și sprijinul dat la astfel de oca- 
siuni, nu vor ave nici un efect strică- 
cios asupra poporului român din Hărman.

De încheiere viu a mulțumi și autorului 
corespondenței, care se ascunde după spa
tele celor trei iscăliți în nedrepta învinuire 
— pentru măgulitorea cualificare a resul- 
tatului moral al producțiunei. Pentru mine 
„sublim," ori „satisfăcător" — e indiferent.

Hărman, 25 Martie 1902.
David Pop, 

diacon-învățător

Literatură.
„Caractere morate, esemple și sen

tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderne" 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.

*) Pentru cele cuprinse în rubrica acesta 
răspunde autorul — Red.

Proprietar: Dr. Aurel ATureșianu. 
Redactor responsabil: Traian IT. Plop.
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Dala „Tipografia A. Mureșianu" 
din ISj'așwv, 

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

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

Scrieri istorice.
Memorii din 1848-49 de Vas.

Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

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

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

r Românul in sat și la 6ste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Joan Pop Reteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

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

„Hefleociuni fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv es nemzet megalakulâsa1', scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-|- 56 p.)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiă. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa 
land al din Blașiîî.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu", np-'lul dat cătră miiiisteru de in
terne D. P roz 1 prin d 1 Dr Atnos Fâ»cu 
n cansa fondului p. ntru monumentul lui 

[atici;. Prețul este 1 cordnă. Iu România 
2 lei plus 5 baul po;to.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Theiing tradimre de Teodor V Păcă- 
țian. Prețul 2 ,-or. (-]- 10 b. port ).

„leranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. P ețul 1 cor. (fi- 5 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucov na de 
Iraclie Porumbcscu. Prețul 20 b. (-|- 3 b. 
porto.)

Sz. 1154—1902.
tlkvi.

Nr. 1601-1902.

PVBLICAȚIUNE
pentru posesorii de grădini de poms.

In sensul ordinului Nr. 6014— 
1902 primit dela înaltul Minister de 
agricultură se provbcă prin acesta 
IoțT posesorii de grădini de pome, ca 
până în 15 Aprilie 1902 negreșit să-șî 
curețe pomii de omidă și să 
fie gata curățirea până la numitul 
termin, căci la din contră, după tre
cerea acestui termin vor fi pedepsiți 
toți câți nu vor fi îndeplinit curăți
rea și pe de asupra se va dispune și 
se va îndeplini din oficiu curățirea 
pomilor de omidă pe spesele celor 
ce au întrelăsat’o.

Brașov, 25 Martie 1902.
1 -3(477). Căpitanului orășănesc.

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Martie n. 1902

Renta ung. de aur 4%................... 119 85
Renta de corone ung. 4°/0 . . . L 7 85
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. 120.25
Bonuri rurale ungare 4% .... 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. 7C0.25
NapoleondorI......................................19.07
Mărci imperiale germane .... 117.87
London vista.................................. 240.Q5
Paris vista...................................... 95 40
Rente de corone austr. 4(1/0 . . . 99.50
Note italiene................................. 93 50

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Aprilie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. w 18.40 „ 18.44
Napoleond’orl. 19.- „ 19.10
Galbeni n 11.30 „ 11.40
Ruble R1 sescl n 126.- „ 127.-
Mărci germane n 58.50 n •
Lire turcescl r 10.72 ~• rr
Scris, fonc.Albina 5°/0 100.— » 101.-

Arveresi hirietmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirosâg, mint telekkonyvi hatosăg, kozhirrâ teszi, 

hogy Greblea Vervara vâgrehajtatonak Greblea Gândit vegrehajtâst 
szenvedo elleni 84 kor. — fii. tdkekOveteles 6s jârulekai, irânti vâgrehaj- 
tâsi ugyeben a brassbi kir. torvânyszek (a .«ârkânyi kir. jârâsbirbsâg)
teruletân fekvfi a gridi 41 
nevân âllo 84 hrsz. ingtlura

sz. tijkvben Greblea Candit, Jacob Verona
320 kor. 6903 hrsz. ingatlanra

n
23
11

kor.
n1205/3 hrsz. ingatlanra 32 „ 5531' „

1246 » r 12 „ 8420/1 „ n 7 r
1309/2 15 „ 8857 „ n 18
1737/2 23 „ 9066 „ 21
3213 7 „ 9568 w 40 n
3222 ii „ 4 „ 10073 n 32 n
3631 8 „ 10094 n 14 n
3635 n ii 7 „ 10910 „ w 16 n
koronâban, a 368 sz. tijkvben A f 4866/49 hrsz. ingatlanbol vegrehaj
tâst szenvedett Greblea Candit jntalâkâra 133 korona, a 4866/50 hrsz. 
ingatlanbol 86 Kor. a 4866/74 hrsz. ingatlanbol 466 kor. ban 6s a 377 
sz. tljkvberi A f 4866/29, 4866/30 hrsz ingatlan jutalektra 311 es 536 
koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, 
As hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi âprilis ho 30-ik nap- 
jân delelott 9 orakor Grid kozsâgben megtartandb nyilvânos ârverdsen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni log.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10*70-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âbau jolzett, ârfolyammal szâ 
milott es az 1881. evi november l-da 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri re.nde.let 8. § âban kijelolt dvadekkepes drtdkpapirban a kikuldott 
kezdhez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmdben a bânat- 
pânznek a birosâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott 
mervenyt âtszoigâltatni.

Eogaras, 1902 evi Febuâr hd 7 ik napjân.
A. kir jarăsbirosâg mint tlkbnvvi hatosăg.

476 1 -1.

âlyszeiii ehs-

Schupiter,
kir. aljbird-

*
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gp Pentru morburi de stomac!^
Celor ce prin recâ ă, înbuibare, mâncări ereu do mistuit, ferbiuțell, prea 

reci, sâ.i viață neregulată și’au t.raj un morb de stomac și anume:
Catar «le stomac, cârcei, <lnre?i, mistuire rea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun 

Vinul ie buruenl (Krâuterwein) a lui Huberth Ullrich 
IV Iz 
)

Vinul <Se buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- 
cătore cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de mistuire ai ‘j 

g;n omului. Vinul de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută Ia forma- .8 
8/8 rea de sânge sănătos. • '!

Foosiiea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la început. 
Oe aceea ss se folosâscă de timpuriu. Simptom© ca: dureri de cap, râgăală, 
greță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni.

Pnwef țna fiX Ș’ urmările cs: neastimper, col că, bătaie de inimă, i ’som- 
wUIlbbipd/țlvfe congestiune la ficat, salină, hemoroide, se delătură în- 

tr-Tuițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac nu terii stricăciose prin 
eșsrea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilitatea E" 
ori d.n mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persons cari pă
timesc (h linsa de spetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefaceri.a substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioi.iune de viață. - Muițime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vi» «le Ena^sticDas se cagiet& în sticle â 3 coi*, și -fi cor. în far 
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Râșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, Feldiora. Ilye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâsznâ, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bblon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, bl.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kdhalom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâr.s, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâuy, 
Almâsmezo, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasărhely, 
Erzsâbetvâros, Pegesvâr, Nagyszeben și în tâte farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țerile străine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Auslro Ungaria.

—Se se ferescăi de imitație. ==-— 

Cereți snume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.
Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450’0, spirt de 

vin 100 0, Glicerin 100 0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150-0, sirop de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini cahnus aa. 10 0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

!
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„Gazeta Transilvaniei“ 
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Prețul abonamentului este:
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se fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale, o-----

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

Adnamast rațmnea

GAZETEI TRANSILVANIEI.
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■■ o*
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Tipografia A. Mureșianu,Brașov.


