
REDACȚIUNEA, 
Aâniini strațiuiiea și Tipografla 
Jrașov, piața mare ar. 30. 
Scrisori nefrancate nu se pTi- 

Kxeso.— Manuscripte nu se 
retrimit.

INSERATE 
as prlmeso !a Atfinlnletrațluno în 

Brațev și la unuătdrele 
3IR0URÎ de ANUNȚTTB.I: 

in tflena : la N. Dukes Nacbf., 
Nux. Augenfold te Eineric Lea
ner, Hoinricli Schalek. A. Op- 
pelik Nuclif. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
berger. Ekstein Bernat, Iuliu 
Leopold (VII ErzsAbet-korut). 
PREȚUL INSERȚIU NILOR: 

o seria garzuond pe o coldnă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina B-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„GAZETA" iese ÎBflto fl ■
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Po un an 24 oor., po ș6se luni 

12 oor., pe troi luni 6 oor.
N-rii de 2>»minecJ 2 fi. po an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 4-0 frnno!, pe ș6se 
luni 20 fr., po troi luni IO fr.

N-rii de Dtwimecă 8 franoî.
Se pronumoră la toto oA- 

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

Abonamentul pantrn Brastfl
Adtntnisirațiunta, Piața ir me. 

T6tru1 Inului Nr. 80. erai iu 
I.: Po un an 20 oor., po șta e 
luni 10 oor., pe troi luni 5 ocr. 
Cu dusul în oasâ: Po pi, cn 
24 cor., po 8 lunîlâ o., p/- trei 
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Cine a spart solidaritatea?
i.

Dbcă ar fi să fie după placul 
celor din vechea însoțire „tribu- 
nistă", atunci veteranul organ al 
Românilor, „Gazeta Transilvaniei 
dimpreună cu proprietarul său și cu 
toți susțiitorii, amicii și aderenții 
sei, ar trebui să se ascundă în pă
mânt de rușine, că a cutezat a se 
îndoi în lealitatea și capacitatea unor 
„politician!" de ocasie, cari au es- 
ploatat ani de arendul în interesul 
lor egoistic buna credință a publi
cului român naționalist.

Ori cât de mult au dorit șis’au 
opintit însă acești omeni de tristă 
figură și amintire să găsescă vre-uri 
motiv pentru a pute învinui și dis
credita „Gazeta11 și pe proprietarul 
ei — înzadar! Timp de cjece ani, în 
care cu-o estremă înverșunare au 
umblat pe tote cărările să submi
neze organul nostru, ei nu s’au pu
tut acă.ța decât de seria de articol! 
„La situațiune“, publicați două luni 
după conferența dela 1902, prin cari 
s’au descoperit machinațiunile lor 
atât de păgubitore solidarității na
ționale. Ei afirmau, că prin critica 
drăptă și obiectivă a atitudinei ma
tadorilor lor întrați în comitetul cen
tral al partidului, „Gazeta" nu ar fi 
lucrat în favorul, ci în'contra soli
darității.

Vor fi vre-o șepte ani, de când 
proprietarul foiei ndstre, convenind 
c’un tânăr, care nu de mult absol- 
vase studiile sale academice și ve
nise la Brașov și care pe atunci se 
lăuda a fi „mare tribunist", a tre
buit să-și audă multe dela el din 
causa articolilor „La situatiune". 
După-ce l’a lăsat să-și spună tot of
tul, proprietarul „Gazetei" convin- 
gendu-3e din vorbele lui, că n’are 
nici idee de cuprinsul acelor arti
col! și că tot ce a aflat despre 
ei a împrumutat din bârfiturile „Tri
bunei" de atunci, l’a întrebat scurt 
și hotărît: „D-ta ai cetit articolii 

aceștia?" și a primit răspunsul lămu
rit: ,.Nu i-am cetit!...

Firesce că după acestă mărtu
risire, a trebuit să înceteze ori-1 e 
altă discuție și tabloul, ce a urmat, 
s’a caracterisat numai prin fisiono- 
mia surprinsă, ce-o făcea domnul 
despre care vorbim, când i-s’a spus, 
că e cam mare îndrăsnela de-a cri
tica articol!, pe cari nu i-ai cetit 
ni ci-o dată.

Și cu aceeași competență, cu 
care a criticat acest tînăr cărturar 
din Brașov articolii noștri, i-au cri
ticat și îi critică toți câți au sorbit 
din băutura cea falsificată și veni- 
nosă. ce le-o serviau și servesc cei 
din gașca „tribunistă".

Era o cestiune de esistență pen
tru aceștia de a acoperi rușinosul 
lor faliment, ce a urmat așa de cu
rând, după-ce le-a succes a compro
mite causa Memorandului. De aceea 
nu pot ierta nici-odată „Gazetei", că 
a demascat jocul lor frivol cu cele 
mai sfinte interese românesc!, admo- 
niându-i de cu vreme se se ’ntorcă, 
căci de nu, vor păți-o rău de tot. 
Din nenorocire, cum se întâmplă în 
cașuri analoge pretutindeni, unde 
lipsesce consciința responsabilității nu 
au suferit atât cei vinovațî, cât mai 
mult cei nevinovat!, a suferit parti
dul si na.nsa nostra nofinncilo

Decă le-ar fi dat mâna mata
dorilor de atunci ai „grupului tri- 
bunist", ei de sigur ar fi făcut în 
Aprilie 1892 cu „Gazeta", ceea-ce a 
făcut junimea universitară maghiară 
în Clușiu cu opt ani mai înainte, 
și ar fi ars’o în piața cea mare a 
Sibiiului. Așa de mult i-au supărat 
articolii „La situațiune", în cari s’a 
dovedit cu calm și perfectă obiec
tivitate, că ei au fost nenorociții, 
cari au uneltit încă cu ani înainte 
contra solidarității din sînul nostru 
și car! la conferența din 1892 și 
prin manoperele lor după conferență, 
lucrau pe față pentru a provoca sci- 
siunea în partid.

Ce n’au făcut acești aventurieri 
politici și ce n’ar fi mai făcut pen

tru a ajunge tari și mari în comite
tul partidului și pentru a-șl salva si- 
tuațiunea compromisă prin faptul, 
că Țiarul, de care erau legate tdte 
speranțele lor, se afla în licuidare.

Șâse ani întregi au uneltit pen
tru a-se face stăpâni pe ceea ce 
numesc ei „mișcarea memo ran di stă". 
In acest interval ei au înegrit și in
sultat pe toți bărbații noștri cu me
rite și cu vacjă de-arândul, numai 
ca să potă ajunge „ghinerar" în 
„campania" memorandistă o nulitate 
în ale politicei, cum era administrato
rul și casierul foiei lor.

Croații și Papa. De când cu cu
noscuta resolvare a cestiunei institutului 
San-Girolamo în favorul Dalmatinilor, 
Croații par a fi forte aîriărîț! în contra 
Papei. Din Agram se anunță, că clerul de 
acolo agită viu, ca din Croația, Slavonia, 
Bosnia și Dalmația nici o societate de 
peregrini să nu mergă la Roma pentru a 
felicita pe Papa. — Tot din Agram se te- 
legrafeză, că episcopul din Dalmația a 
adresat episcopilor din Croația invitarea 
să opună resistență pasivă hotărîrei privi- 
tdre la institutul San-Girolamo. Conform 
cu acesta nu s’ar trimite în institut nici 
un elev și canonicii de acolo vor fi re
chemați la parochiile lor.

Tn+.r’o r.oiio •• ■ v

principele Muntenegrului a trimis Papei o 
telegramă în care l’a felicitat din inciden
tul jubileul și pentru norocosa resolvare 
a afacerei San-Girolamo. Papa i-a mulță- 
mit printr’o scrisore autografă.

Situația în Balcani. Cercurile cari 
stau aprdpe de guvernul rusesc, sunt 
de părere, că îngrijirile din causa situați- 
unei în Macedonia, sunt prea esagerate. 
Guvernul turcesc dispune de mijldce su
ficiente, de a reprima ori-ce mișcare. Afa
ră de acesta, puterile în primul loc inte
resate (Rusia și Austro-Ungaria) fac pre
siune asupra Bulgariei, căreia i-au declarat, 
că la cas de lipsă vor părăsi rolul pasiv. 
„Times11 dice, că mișcarea Macedonenilor 
și Albanesilor o face și mai actuală faptul, 
că ministru-președinte bulgar Danev a 

fost primit în audiență de Țarul Nicolae. 
Audiența a durat mult. Danew a visitat 
și pe Pobjedonoscev. curatorul suprem al 
sf. Sinod.

Trac țările din Africa-de-Sud n’au 
mai făcut nici un pas înainte. Soirile asu
pra lor sunt forte contratjicătore. Englesii 
își dau silința să-și acopere starea de strim- 
torare în care se găsesc, prin aceea, că-i 
presentă pe conducetorii buri ca certați și 
desbinați. Așa despre Kriiger și Leyds 
die, că n’ar fi învoiți de loc cu Schalk- 
Burger, Reitz, Botha și Dewet. Apucătura 
acesta englesă se face, p<5te, ca mâne 
poimâne odiul nesuccesului tractărilor se 
fie aruncat asupra Burilor. Scirile din isvor 
bur susțin însă tocmai contrarul. Din 
Bruxellase telegrafiăză, că afară de Kriiger 
toți conducetorii buri s’au întrunit la agen
ția transvaaliană de acolo și au hotărît 
unanim, de a nu încheia pace, decât cu 
condiția independenței și amnestierii res- 
culațiior din Capland. Conducătorii buri 
așteptă să le sosâscă în timp de 8 <jile 
sciri importante din Africa-de-Sud.

Conferentele din Viena.
Cele ce se petrec în conferențele 

ministeriale comune din Viena interesâză 
cu drept cuvânt opinia publică din ambele cmioLcie <ue inonarumei.

Marți și Miercuri au fost între repre- 
sentanții oficioși ai celor două state dua
liste negocieri importante asupra afaceri
lor comune, și anumit în două direc
țiuni: pregătirea budgetului comun, ce se 
va înainta spre desbatere delegațiunilor, și 
discuțium asupra cestiunilor privitdre la 
pactul economic austro-ungar.

Oare e resultatul conferențelor din 
cele două dile, nu se scie positiv. Se dice 
însă, că în ce privesce budgetul comun, 
delegațiunile din anul acesta nu vor des- 
bate noua montare a artileriei, ce s’a plă
nuit. Cei doi miniștri de finanțe au res
pins pretensiunea acesta de astă-dată pe 
motiv, că ministru comun de răsboiu nu 
pote se spună apriat, care este suma ne
cesară pentru realisarea acestei reforme 
militare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“.
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Impresii și amintiri.
XIV.

— Să mergem în Lozna, die eu fra
telui meu a doua di de Crăciun, să vedem 
pe sora ndstră, care este măritată acolo.

— Să mergem cu toții, răspunse fra
tele meu. Vine și Veronica.

De câte ori am trecut eu Someșul 
și am traversat partea hotarului, numită 
„peste apă* și care aparține tot comunei 
nfistre !

Altfel e însă vara, când mergi pe 
cărarea de printre „mălaie", de nu te vedi 
din ele.

Acuma e desolație, hotarul este gol, 
numai inima este plină de dorul reve
derii.

Și mă gândiam la un prietin, care 
s’a născut în Lozna și care nu și-a vădut 
satul de patru-spre-dece ani. Adi e far

macist în Țâra românescă și plecarea lui 
stă în legătură cu maghiarisarea pe ju
mătate a unuia dintre cele mai vechi insti
tute culturale românesc!.

Prin anii șese-deci venise în Chioar 
o cetă de tineri învățători din șcdla lui 
Petri, dela Năsăud. Erau grănițeri voinici, 
cari aduseră cu sine multă inimă româ
nescă și mult zel și au răspândit învăță
tură în părțile nostre. B. a fost întâifl în
vățător la noi. Surorile mele tote au în
vățat carte dela el. Apoi s’a mutat în 
Lozna, unde s’a căsătorit și după o scurtă 
activitate pe terenul pedagogic a murit, 
lăsându-șl soția văduvă și copiii orfani. 
Un frate al lui, căpitan în armata comună, 
s’a îngrijit de educația unuia dintre ne
poți cât timp a trăit și el, pe urmă băia
tul s’a întreținut singur la șcdlă, cum se 
întrețin cei mai mulți student! de pe la 
noi: cu lecții și cu câte o mică bursă.

— La ce te gândesc! ? mă întrebă 
fratele meu, vădendu-mă pansiv.

— Mă gândesc Ja un prieten, care 
s’a născut în comuna acesta și care adi 

trăiesce în Prahova. Cât n’ar da el, să 
potă fi acuma cu noi!

— Cine-i acela?
— Fiul învățătorului B., care n’a fost 

acasă de 14 ani.
— Trebue să fie rău, când nu pote 

cineva să vină, măcar la dile mari, să vadă 
plaiurile, pe unde a copilărit.

— Rău, dragul badii.
— Prietenul B. era elev în clasa VI 

la ginmasiul din Beiuș înainte de asta cu 
14 ani. Afacerea cu steagul. Cercetare. 
Arest. Terorisări. Fusesem la el cu câte 
va săptămâni mai ’nainte și îl rugasem 
să-mi istorisescă, cum a fost istoria cu 
steagul.

— Cum a fost? Nu mai țin minte 
tdte detailurile. S’a pornit cercetare con
tra mea. Ședeam la Dimoie. Toți se fe- 
riau de mine ca de un lepros. Numai pro
fesorii R. și L. se opriau și stăteau de 
vorbă cu mine, așa sub înserate, când 
mergeau acasă dela casină. Era un ser
gent de gendarmi, din păcate Român re
negat. Acela s’a încercat în tdte chipurile 

a mă îndemna să fasionez, că profesorii 
m’au învățat se fac aceea ce am făcut. 
Mi-a promis, că mă vor trimite la ori ce 
școlă oiu vre eu, pe cheltuiala lor, numai 
să spun așa cum cerea el. Nu puteam se 
spun însă, ceea-ce nu era adevărat. O 
dorană, soția advocatului I, par’ că ar fi 
presimțit, că voitî fi ispitit și terorisat în 
direcția acesta, cu lacrămile în ochi m’a 
încuragiat să nu spun alta, decât adevărul. 
La familia acâsta nobilă am găsit adă
post, pănă am putut trece dinedee. Restul 
îl seim cu toții. Resultatul cercetărilor a 
fost eliminarea a trei profesori zeloși și 
nevinovațl și... forțarea corpului didactic, 
compus, din preoți români, de a preda 
studiile în cursul superior în limba ma
ghiară.

— Ți-e dor de satul natal?
— Mi-e dor de Someș, de „mălaiele" de 

peste apă și de cărarea de printre mă
laie... N’ași vre să mor până nu-mi voiu 
vedâ satul.
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Decât acesta mai important estejpac- 
tul, seu afacerea tarifului vamal autonom. 
Afacerea acesta e mult mai delicată și 
scirile, ce se colportezi pe socoteli ei, au 
dre-care caracter misterios.

Din scirile, ce le-am semnalat erl ar 
apare, că diferențele dintre Szell și Koer- 
ber cu privire Ia tariful vamal autonom 
și peste tot cu privire la afacerea pactu
lui, n’au putut fi aplanate. Koerber nu vre 
să cedeze nimic din interesele austriace, 
Szell încă nu vre să cedeze, și astfel si- 
tuațiunea în afacerea pactului ar fi ajuns 
erăși la un punct critic. Diarele vienese 
învinuesc pe Szell, că el ar fi causa, de- 
ore-ce ar face să se amâne înființarea ta
rifului vamal autonom.

Oficidsele unguresc! combat însă 
părerea acesta și declară, că între cei doi 
miniștri președinți bunele raporturi nu 
s’au schimbat cătuși de puțin și că pre
gătirea tarifului vamal progreseză pe ca
lea, ce s’a stabilit dela început.

La desmințirile oficidselor din Pesta 
„N. fr. Presse" răspunde, că planul după 
care pactul ar fi să se desbată în sesiu
nea de vară a parlamentelor, a devenit 
aprdpe neesecutabil, der nu din vina par
lamentelor, ci a guvernelor, cari se luptă 
cu cele mai mari greutăți. Desbaterea pac
tului se va amâna, probabil, pănă la tomnă. 
Guvernul unguresc respinge ori-ce im
putare, acăsta însă va face-o și guvernul 
austriac și încă mai energic.

Reiese der din t<5te, că unii desmint, 
alții afirmă din nou, că situația în cestiu- 
nea pactului e critică. Și mai reiese, că 
așa cum stau lucrurile adi, sunt forte pu
ține speranțe, ca tractările actuale din 
Viena se se încheie în bine, cel mult 
decă ele vor obli calea pentru o viitdre 
finalisare a afacerei pactului.

*

Convocarea delegațiunilor s’a proiec
tat pe <jiua de 6 Maiu a. c.

,..r*nncrresul socialiștilor unguri. In anele de și oi iviarcie și x 
s’a ținut în Budapesta congresul socialiș
tilor unguri sub președința Iui Iacob Welt- 
ner. Intre secretari vedem și numele unui 
Iosif Nistor (!) S’a adus hotărîre în favo
rul sufragiului universal. S’au proclamat 
următorele principi marxiste: 1) Sociali- 
sarea mijlocelor de producție. 2) Interna
ționalismul și 3) Lupta de clase. Lakner 
Laszlo a făcut propunerea, ca congresul 
să declare, că socialiștii luptă contra reli
giei. Iacob Israel susține principiul lui 
Marx „Religion Privatsache“ și declară, 
că religia nu trebue confundată cu bise
rica și cu abusurilor popilor. A vorbit în 
termini energici și d-șora Kerti (!) Maria. 
S’a luat decisiunea, să se începă de pe 
acuma colecta pentru fondul electoral.

— VedI, frate, să am atâția fiorini, 
de câte ori am trecut pe aici în cei 22 
de ani, de când a venit sora în Lozna, ași 
pute plăti două clopote la „biserica cea 
roșie“, să fie trei.

— Las’ să fie numai unul pănă n’om 
ave și noi o biserică de piatră.

— Și mai totdeuna am trecut cu 
inima plină de bucurie, der am trecut 
odată din Lozna spre casă cu obrajii udați 
în lacremi.

— De ce?
Era în vacanța anului 1883. Termi

nasem clasa VI. Cumnatul meu, notar în 
Lozna, își luase de scriitor pe Herșu, gi
nerele unui jidov bogat din acea comună. 
Jidovul nu avea mai multă carte, de câtă 
se învață în trei clase primare, dăr era 
înzestrat cu tdte calitățile și vițiile rasei 
sale. Pe atunci nu se cerea încă atâtea 
școli, pentru-ca să fie cine-va admis la esa- 
menul de notar. Scurt înainte de votarea 
legii, care introduse 6 clase pentru notariat, 
Herșu s’a presentat la esamen și a reușit, 
li trebuia acum și un post. Și atâta s’a

SOIRILE D1LE1.
f — 22 Martie ▼.

Studenții români la Roma. Sciri 
venite din Roma anunță, că a sosit acolo 
delegațiunea studenților români compusă 
din d-nii Oapeleanu, Demetrescu, Bonce, 
Dimitriu, Ghițescu, Orănescu, Vișoiu și 
Xeni. C’o di înainte sosise studentul Re
mus Iliescu, representantul secțiunei ro
mâne în societatea „Corda Fratres“. Atât 
d-1 Iliescu, cât și cei-lalți studenți au fost 
primiți cu căldură de congresiștT. Se fac 
pregătiri pentru ocasia presentării drape
lului de ondre, pe care studenții români 
îl vor oferi studenților italieni. La gară 
studenții au fost primiți cu musică și 
drapele.

Litnrgia slavă. Din Trento se anunță, 
că de alaltă-eri începend, liturghia slavă 
a fost introdusă în mai multe biserici, cu 
aprobarea scaunului papal din Roma.

Asociațiunea pentru sprijinirea 
învățăceilor și sodalilor români din 
Brașov mulțămesce pe acesta cale Ono
ratei direcțiuni a institutului „Albina" din 
Sibiiu pentru mărinimosul ajutor de 400 
cor. din quota de binefaceri. — Comitetul.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat dela d-nii Leon și 
Adrian Roman din lăsămentul răposatului 
lor părinte Ludovic Roman, căpitan ces. 
și reg. în pensiune: corâne 100; er dela 
d-1 paroch Alexe Verzea din Satulung co- 
tisația anuală de 10 corone. Primescă 
marinimoșii donatori cele mai vii mulță- 
mite. — Direcțiunea scotelor medii gr. or. 
române din Brașov.

Studenți maghiari la Papa. Alal- 
tăeri s’au presentat în capela Sixtină 
(Roma) 400 de studenți din Ungaria în 
port național unguresc. Papa i-a lăudat 
în limba latină pe studenți, cari i-au oferit 
un album.

Alianța creștină a damelor din 
Viena își va serba Duminecă, în 12 
j «.-.;,raraaraa a V.a a înființării șale
în salonele Winberger. Cu acdstă ocasiurie 
vor lua cuvântul: D-na Emilia Platter, 
președintă, d-na Teresa Ruzicka, v.-preșe- 
dintă, d-na Carolina Brskovsky, d-1 Dr. 
Lueger, primarul Vienei, principele Alois 
Liechtenstein, contele Mels-Colloredo. A- 
lianța damelor din Viena, este sciut, că ia 
parte activă la mișcarea de regenerare 
creștină, inițiată de partidul antisemit, în 
frunte cu Lueger.

Mandatul dela Abrud a devenit 
fdrte căutat. Pănă acuma are următorii 
candidați: Dr. Rosenberg Gyula, Emmer 
Cornel, Chorin Ferencz și Mezei Mor, mai 
toți jidovi..

Demonstrație anti-germ'ană în Ga- 
liția. In Tarnopol (Galiția) avii loc o 
mare manifestație anti-germană. Mai mult 
de 200 de studenți, însoțiți de lucrători, 

tot învârtit și a intrigat în potriva cum
natului, pănă a reușit să-i mijlocescă sus
pendarea. Herșu ajunse notar substitut în 
Lozna....

Noi umblam la pădure în Lozna. De 
când ajunsese însă Herșu la putere, s’a 
pornit o eră de persecuții contra nostrăj 
Intr’o di vine sluga singur acasă. Boii și 
carul îi sechestrase Herșu.

— Du-te, dragul mamei și vorbesce 
cu Herșu, să ne libereze boii—dice mama, 
tu ești acum băiat mare.

Și m’am dus la cancelarie. Era Mer
cur! și di de jalbe pentru Lozna. O mul
țime de bărbați și femei adunați în jurul 
lui Herșu. Care plătia „porția", care avea 
vr’un proces de „bagatele". Eu mă adre
sez puternicului cu rugămintea, să ne li
bereze boii, căci noi avem dreptul, de a 
căra lemne din Lozna. Și m’am adresat în 
ton familiar, căci dor’ eu îl învățasem pe 
Herșu ortografie și stil.

Herșu însă îmi răspunde în ton aro
gant, că ne va înțerca dela pădure, de 
6re-ce pănă acuma am fost numai tolerați 

au manifestat înaintea circulai Richter, 
care se află tocmai acum în acest oraș, 
și al cărui proprietar este un Prusian. Cir
cul însu-și fu fdrte strîmtorat. Doue-deci 
de studenți au fost arestați. Peste nopte 
demonstrațiunile s’au repetat înaintea cir
cului și a închisorii. In urma atitudinei 
tot mai ainenințătdre a mulțimei, demons
tranții arestați au trebuit se fie liberați.

Timbrarea diplomelor. Decanul uni
versității din Pesta a adus la cunoscința 
studenților, că conform avisului ministru
lui de finance, pe viitor va trebui se se 
aplice pe diplome un timbru de 3 cor.

O conferență despre lepră. D-1 prof. 
Dr. Babeș și-a desvoltat Marți sera în 
amfiteatrul institutului de bacteorologie, 
conferința d-sale despre lepră, care este 
a 50-a conferență a d-sale. Conferențiarul 
arată mai întâiu, cât de teribilă este acestă 
bolă, în contra căreia nu esistă nici un 
tratament eficaue de vindecare. In țeră la 
noi astădi sunt 250 de leproși. Pănă la 
sfârșitul anului 1898 nu erau decât 180 
de leproși. Din statistica leproșilor deci 
se constată, că numărul lor se sporesce cu 
aprope 70 pe an și mor 12. D-1 prof. Ba
beș spune,(că acestă teribilă bolă nu pote 
dispare, decât printr’o severă isolare a le
proșilor. Numai astfel maladia nu se va 
pute lăți. In consecință, d-sa cere se se 
ia severe măsuri de isolare a tuturor ce
lor, cari se vor dovedi bolnavi de lepră.

Călătoria Reginei Margareta Se 
confirmă scirea, că văduva Regină Mar
gareta a Italiei, va visita în cursul Junei 
Maiu Orientul Europei și locurile sfinte 
dela Ierusalim și probabil va visita și Ro
mânia.

Dislocări de trupe. Tomna trecută 
s’a întors din Bosnia un batalion al reg. 
51 din Clușiu. In locul acestuia se duc în 
Bosnia 2 batalione ale reg. 63 din Bistrița, 
er în locul acestora la Bistrița vin două 
batalidne a reg. 83 din Alba-Iulia. Bata- 
lionele din Bistrița au sosit alaltă-eri cu 
trenul de pe Valea Someșului la Clușiu, 
de unde și-au continuat drumul pe linia 
statului.

Regele Danemarcei Christian IX 
va serba în 8 Aprilie a. c. aniversarea 
a 85-a a nascerii sale. La acesta ser
bare vor lua parte cei mai mulți din
tre membrii familiei. Ducele și ducesa 
de Cumberland, însoțiți de done din fii
cele lor, au sosit la Copenhaga, așa și îm- 
părătăsa văduvă Maria Feodorovna a Ru
siei. S’așteptă și regina Alexandra a En- 
gliterei, pe care numai furtuna pe mare a 
reținut’o pănă acuma la Londra.

Danev la Țarul. O scire telegrafică 
din Petersburg spune, că Țarul a primit 
în audiență pe ministru-președinte bulgar 
Danev.

Gorkij și guvernul rusesc. Marele 
scriitor rus Maxim Gorkij — după-cum 

să ducem lemne din Lozna și că de acum 
s’a sfârșit cu chilipirul.

Femeile indignate de purtarea Iui 
bruscă, începură să-I rdge pentru mine, 
„d-le Herșu, fie-țl milă! E „prunc" fără 
tată!" — Tata murise în acel an, der in
vocarea stării mele de orfan ;din partea 
femeilor, în fața unui jidov, venit cine 
scie de unde, ca să ne asuprescă, — m’a 
umplut de mare ciudă și în sentimentul 
nedreptățirii, ce mi-se face, îmi curgeau 
lacrimele șirdie pe obraz.... Jidovul însă a 
rămas neclintit în hotărîrea sa.

Am venit acasă fără ispravă.
Dreptatea cumnatului a esit peste cât

va timp biruitore, er Herșu s’a mutat în 
alte ținuturi, unde a m.urit, în grozave 
chinuri... de lepră, după-ce a avut de 
a suferii și alte neplăceri, în nrma pur
tării sale.

Intre asemenea gânduri și vorbe so
sirăm în sat, unde furăm primiți cu multă 
dragoste de cei pe cari de mult timp nu-i 
vădurăm.

Delaletca. 

s’a anunțat deja mai înainte — a fost in
ternat din ordinul guvernului rusesc în- 
tr’un loc din Gaucas. Gorkij e binișor trac
tat, îi dau din abundanță tot ce-i trebuesce 
și i-se permite să și scrie. Gorkij scrie 
mici narațiuni, cari sunt supuse unei cen- 
suri rigordse.

Inaugurarea noului edificiu al par
lamentului elvețian. In diua de 1 Aprilie 
a avut loc inaugurarea noului edificiu al 
parlamentului elvețian în orașul Berna. 
Gu acestă ocasiune presidentul federațiu- 
nei, Zemp, a pronunțat un discurs, la care 
a răspuns președintele consiliului național 
Meister și președintele consiliului staturi
lor Reichlin. După inaugurare s’a deschis 
sesiunea estra-ordinară de primă-vară. 
Construirea edificiului a durat opt ani și 
a costat 8 milione franci. Tot materialul 
a fost procurat în Elveția, de-asemenea 
cu esecutarea au fost însărcinați tot lu
crători și artiști elvețieni.

Limba și farmacia. Ce rol jăcă 
limba în tăte relațiunile vieții se vede 
dintr’un cas din Praga, unde medicul a 
prescris un medicament pentru'un bolnav 
în limba germană, er farmacistul, care era 
un naționalist ceh, a pus o signatură cehă 
pe țidula de pe sticlă. Locțiitorul din 
Boemia a dat acum un ordin cătră gre- 
miul farmaciștilor, în care se dă instruc
țiunea severă, de a-se conforma în viitor 
prescripțiunei medicale. — Cine nu vede, 
că șovinismul deplasat aplicat pănă și în 
farmacie, păte să coste vieța unui om?

Furtună în Berlin. O depeșă de 
alaltă-eri anunță, că în Berlin a fost o 
mare furtună, care a pricinuit pagube în
semnate. Multe case au fost descoperite, 
multe coșuri (urloie) derîmate âși mulți 
dmeni fură răniți. Un copil, ridicat de 
vânt, a căpătat răni mortale.

Otrăvire de soldați. Din Neapol se 
scrie, că într’o casarmă de acolo s’au pus 
Ia diferite locuri brânză otrăvită, pentru 
a stîrpi șorecii. Mai mulți soldați, nesciind 
de acesta, au luat brânza și au mâncat-o. 
Ei s’au îmbolnăvit grav.

In urma revoltei din Triest au 
fost condamnați o mulțime de muncitori 
la pedepse grele. Cităm câte-va cașuri: 
Muncitorul cu diua Andreii! ’ Cernigoiiă, 
fiind-că a spart cu pietri o laternă, la 13 
luni temniță grea înăsprită cu post în 
fie-care a doua lună; Narciso Toschi Ia 9 
luni temniță grea înăsprită cu post, pen- 
tru-că s’a încercat a libera pe un ares- 
tant din manile gardei și a strigat mulți- 
mei: „Voi sunteți cinci-deci de mii și nu 
puteți scăpa pe un arestant!" Vincențiu 
Millich la un an temniță grea, fiind-că s’a 
repedit cu umbrela asupra militarilor; 
Alcide Malner la 15 luni temniță grea 
înăsprită cu post, fiind-că a spart o la
ternă.

Vaporele române. Etă situațiunea 
vaporelor serviciului maritim român: „Prin
cipesa Mariau a reluat la 26 Martie cursele 
Constanța-Constantinopol; „Regele Carol" 
se află în repaus la Constanța, pentru a 
i-seface reparațiunea carenei sale; „Bucu- 
resci" a plecat la 17 Martie din Salina cu 
cereale, și cu 150,000 klgr. de conserve 
de carne, și va sosi la Rotterdam; „Cons
tanța" a plecat la 27 Martie din Rotter
dam cu cărbuni și alte mărfuri, și va sosi la 
11 Aprilie la Brăila; „Dobrogea" a plecat 
la 28 Martie din Rotterdam și va sosi la 
13 Aprilie la Galați; „Iași" a plecat la 30 
Martie la Sulina cu destinațiunea pentru 
Rotterdam, avend cereale; „T.-Severin“în
carcă la Brăila, și va pleca adi la Rot
terdam.

Un roman. înainte de asta cu câți
va ani homarul Ioan Kun din Boszbrmeny 
venia adese-ori la Dorog spre a mătura 
hdrnele. Aici se amorisase de el fata unui 
cetățen cu numele Elena Toth. După ore 
care împotrivire părinții s’au învoit se-și 
dea fata după Kun. In urma căsătoriei 
Kun obținii postul de hornar comunal în 
Miskolcz, de unde era originară sderă-sa 
și ca atare avea frumdse venituri. Nu 
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peste mult însă Kun căpătă o bolă de 
ochi și își pierdu vederile. Soția lui îl 
iubia acum și mai mult și își îngrija băr
batul eu eea mai mare solicitudine. Neno
rocirea însă nu vine singură. Dilele tre
cute veni dela poliția orașului Clușiîî o 
adresă la comuna Dorog relativ la unele 
■date privitore la stabilirea domiciliului fe
tei Maria Kun, în etate de 20 anî, fiica 
lui loan Kun. După multă esitare Kun 
mărturisi, că fata este a lui din prima sa 
căsătorie, ce o încheiase cu o fată din 
Deva, fiind el atunci în etate abia de 16 
ani. Prima lui soție este încă în vieță, er 
el s’a presentat actualei sale soții, ca ne
căsătorit. Kun neputând suporta rușinea 
faptei sale, s’a otrăvit.

Teatru german. Mâne Sâmbătă se 
va da opera de Bizet „Carmen", âr Du
minecă „Czar und Zimmermann" de Lor- 
tzing.

1. Efeet sigur vindecător. Toți aceia, cari șu
ier de nemistuire seu stomacul nu funcționezi re
gulat ceea ce causeză constipație, durere de cap, 
lipsă de apetit seu alte bâle, pot conta la vindecare 
sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlitz ale 
iui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pot căpăta (Jil- 
mic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
-curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia să se ceră preparatul j4. Moli provă<|ut 
cu marca de contravenție și subscriere.

0 trădare în Rusia la 1884.
Cu tdte precauțiunile, ce se iau, na

țiunile mari sunt tradate în mod periodic. 
Rusia, ale cărei secrete militare le-a vândut 
acum colonelul Grimm, nu se pdte sus
trage nici ea dela legea comună.

Abia sunt opt ani, de când un alt 
■colonel din armata rusdscă a furnisat Au
striei o parte din planurile de mobilisație. 
In mai puțin de opt dile fu arestat, jude
cat, executat.

Istoria acestui trădător are atâtea 
•analogii cu afacerea Grimm, în cât nu 
■este fără interes a o povesti.

La 1884 era în garnisdna din Chiși- 
neu în Basarabia un locotenent-colonel de 
■dragonî cu numele Gregoriew. Conduita 
sa părea totd’auna ireproșabilă. Notele 
hii erau escelente.

Intr’o di se svoni, că ministerul de 
irăsboiiî austriac scie cu o precisiune estra- 
ordinară detailurile armatei rusescî. Nimic 
•din ceea ce se petrecea și proiecta în 
•corpul de armată din Odessa nu-î era ne
cunoscut. Și tocmai acestui corp îî apar
ținea regimentul din Basarabia.

Se dădu ordin de a-se esercita o se
veră supraveghiare. S’a constatat pe de o 
rparte, că Gregoriew, ofițer fără avere, 
■cheltuia mai mult, decât îi era solda, er 
<de altă parte, că avea relațiuni suspecte.

Din acel moment agenții înfricoșatei 
■poliții rusesc!, cea mai investigătore din 
tote polițiile din lume, nu-1 perdură un 
moment din vedere și în timp ce un ordin 
al statului major îl chema pe colonelul 
3a Odessa, agenții pătrunseră în casa lui 
jșî făcură o perchisiție forte amănunțită.

In dulapul cu rufăria s’au găsit ur
inele crimei sale. Intre cămășile locote- 
nent-colonelului s’a găsit o volumindsă 
•corespondență a lui cu statul-major străin. 
Așa s’a aflat, că el destăinuise ordinea 
■de marș a trupelor spre Bucovina și Ga- 
liția, în cas de răsboiu, și că aceste servicii 
îi aduceau ca beneficiu o rentă anuală de 
50.000 fiorini.

Resultatul perchisițiunei fu telegra- 
-fiat la Odessa și fîi cunoscut șefilor mili
tari deja înainte de sosirea ofițerului felon. 
Aici, îndată ce s’a dat jos din vagon, fu 
■prins. Fără sgomot fu condus la arestul 
militar. Deschidendu-se imediat instrucția, 
în trei dile fu terminată; a cincia (ji con
siliul de răsboiu condamnă la morte pe 
■Grigoriev 'pentru-că „a furnisat unei pu- 
:terî streine seu agenților acelei puteri do
cumente interesante pentru apărarea im
periului."

In Rusia, trădătorii n’au nici măcar 
■onorea se fie esecutați cu arme, ei sunt 
pur și simplu spânzurați! Acesta a sfîrșit’o 
în mod laș. Când a zărit funia, a leșinat. 
A trebuit să-l ducă pe sus până la spân- 
izurătore.

Veche ca și lumea, trădarea nu va 
dispare, decât odată cu lumea, și ori cât 
de oribil ar fi supliciul aplicat pentru a-i 
pedepsi pe culpabili, nici odată acel su
pliciu nu va egala în ordre.... crima însăși.

Decadența populației englese.
Revista francesă „La Revue" din 

Paris publică asupra stării lamentabile a 
populațiunii sărace din Anglia urraă- 
tdrele:

Numărul nascerilor descresce și tinde 
a-se coborî la un nivel în adevăr îngriji
tor. Francia, care asemenea sufere destag- 
națiunea populațiunei sale, și nu tocmai 
în așa rele condiții ca Anglia, a fost cu 
tote acestea condamnată de demografii 
englesi ca o țeră inevitabil pierdută.

Să vedem cum stă însă Anglia. In 
anul 1875 pe 1000 de locuitori veniau 35 
de nasceri. In 1900 natalitatea a scădut 
la 29, ceea-ce constitue o pierdere anuală 
de 249,000 de copii la populațiunea în- 
tregă.

Decă diminuarea va urma aceeași 
progresiune, la 1925 natalitatea va fi 23 la 
1000, er în 1950 numai de 17, adecă de
parte sub cifra mortalității.

Miseria populației cresce continuu. 
După constatările d-lui Rowntrees, care e 
unul din cei mai mari industriași englesi 
prin urmare puțin suspect de parțialitate 
în defavdrea Englesilor, 25—30% din po- 
pulațiuneâ urbană englesă trăesce în o 
situațiune apropiată de cea mai negră 
miserie.

Rassa englesă, seu mai bine dis clasa 
săracilor e amenințată de-o degeneres- 
cență fatală. In Anglia bogății și săracii 
formăză două rasse, ce se deosibesc între 
ele mai mult decât Englesii cu Francesii 
intre ei.

Deosebirea între copiii săracilor și 
ai bogaților e uimitore, nu numai din 
punctul de vedere al mentalității, ci și 
acela al greutății corpului. Greutatea me
die a copiilor săraci la versta de 13 ani e 
de 36 kilograme, pe când aceea a copiilor 
din clasele mai cu dare de mână e de 46. 
Tot asemenea stau lucrurile și cu puterea 
de resistență și cu sănătatea lor.

Din tote acestea resultă, că cei cari 
vor să judece asupra întregului popor en- 
gles, ca putere și frumsețe de rassă, după 
câți-va individ!, ce cutreeră continentul, o 
pățesc, ca cei, cari după câte-va speci
mene de Ruși, cred, că Rușii sunt toți 
mari, bogați, generoși și vorbesc fran- 
țuzesce.

Academia iKomână.
Sesiunea generală din anul 1902.

Raport asupra lucrărilor făcute în 
anul 1901—1902.

(Fine).

VI. Fonduri, donațiunl și legate.
Situațiunea fondurilor Academiei și 

gestiunea sa financiară pe exercițiul bud- 
getar 1 Iunie 1900—31 Maiu 1901, a fost 
examinată de comisiunea financiară alesă 
în sesiunea generală trecută și raportul ei 
se presintă de-odată cu acâstă dare de semă.

De asemenea vi-se vor aduce la cunos- 
cință de cătră comisiunile speciale ale fun- 
dațiunilor Adamachi, Otteteleșanu, Aga
ric! și Take Anastasii! modul cum au fost 
administrate și măsurile .ce trebuesc luate 
pentru esercițiul budgetar viitor.

Aci am onărea a vă espune cele mai 
însemnate date cu privire la aceste fun- 
dațiuni:

1) Fundațiunea Vasile Adamachi se 
presintă cu aceeași situațiune ca și anul 
trecut, acordându-se pentru burse și chel- 
tueli de studiu suma de lei 70.400. Bur
sele au fost în număr de 32.

2) Institutul Otteteleșanu dela Măgu
rele își urmeză mersul său regulat și sa
tisfăcător; anul acesta, ca și în trecut, el 
a fost obiectul deosebitei atențiuni pă
rintesc! din partea colegului nostru d-1 
I. Kalinderu, care urmăresce cu un zel 
și cu un interes vrednic de laudă pro
gresele acestui aședământ de cultură și 
educațiune. La examenul de finele anu
lui, ținut în Iunie. Ministrul Instrucțiunii 
a delegat pe d-na Henrieta Sihleanu și pe 
d-1 Petre Fântânaru ca să ia parte, îm
preună cu delegații Academiei, d-nii N. 

Quintescu și C. Erbiceanu, asistați de d-I 
I. Kalinderu, la examinarea elevelor. Re
sultatul acestui esamen a fost adus lacu- 
noscința Aca lemiei prin raportul d-lor de
legați, cetit în ședința dela 13 Iulie. D-I 
Kalinderu, vădând progresele îinbucură- 
tore ale acestui institut, a oferit suma de 
lei 311,40, ca să se cumpere fie-căreb ab
solvente ca amintire o rochie.

D-1 Kalinderu a mai făcut și alte da
ruri Institutului: de sfintele sărbători ale 
Nascerii Domnului a dăruit suma de 600 
lei pentru a-se cumpăra câte un dar fie
cărei eleve, ăr din partea administrațiunii 
Domeniului Cordnei a trimis în dar câte 
40 esemplare din cele din urmă broșuri 
apărute în „Biblioteca poporală" a aces
teia, pentru a-se distribui elevelor din 
Institut.

In luna Septemvrie, în urma concur
sului ținut, s’a primit o nouă serie de 16 
eleve în clasa I-a a institutului.

3) In urma concursului ținut la iȘcola 
de agricultură „Ioan Costache Agaricl* 
din Mdra Grecilor (Vasluiu) s’a primit a 
treia serie de dece elevi interni, fii de 
țăran.

La exposițiunea regională ținută în 
tdmna acesta la Văsluiu, șcdla a expus cu 
un succes fdrte frumos produsele sale.

4) In ce privesce Fondul Evanghelie 
Zappa, am avut ondre a vă aduce la cu- 
noscință la sfârșitul sesiunii generale tre
cute, că Tribunalul a ordonat Cassei de 
depuneri să pue la disposițiunea Acade
miei capitalul de 280.000 lei, precum și 
cele două -vărsăminte anuale de câte 
12,000 lei pe 1898 și 1899. Aceste sume 
au fost incassate, er ultimul vărsământ de 
12.000 lei pe 1900 a fost și el incassat 
dela secuestri judiciari ai averii Zappa, la 
finele anului 1901.

5) Procesul pentru succesiunea răpo
satei Maria General I. Carp s’a terminat 
la tribunalul Ilfov, Secțiunea II, respin- 
gendu-se acțiunea moștenitorilor de sânge 
și admițendu-se cererea Academiei și a 
legatarilor pe basa testamentelor recunos
cute de Tribunal. Moștenitorii de sânge și 
unul dintre legatari au făcut apel în con
tra sentinței tribunalului. Apelurile s’au 
conexat la Curtea de apel, Secțiunea III, 
și procesul s’a fixat la 5 Martie, când s’a 
amânat din causa decesului unuia dintre 
moștenitorii de sânge.

6) Pentru însemnatul legat Take Pe
tre Anastasiu, precumjsciți, s’a deschis pro
ces de cătră frații răposatului înaintea tri
bunalului de Tecuciu. El s’a judecat la 
2i Ianuarie și s’a respins reclamațiunea 
fraților pentru anularea testamentului. 
Acum cestiunea va veni în judecata Curții 
de apel din Galați.

*
Raportul încheie cu concursurile la 

cele 7 premii, din cari 3 premii pentru 
opere publicate și 4 pentru lucrări asupra 
unor subiecte puse la concurs. Intr’unul 
din numerele trecute ai fdiei ndstre am ară
tat. cari sunt aceste premii, precum și au
torii și operele cari au fost trimise la 
concurs.ULTIME SOIRI.

Viena, 3 Aprilie. Ac]i s’au încheiat 
conferențele comune printr’un con
siliu de miniștri presidat de Majes- 
tatea Sa. Monarchul a aprobat proiec
tele, ce se vor presenta delegațiu- 
nilor.

Miniștri Koerber și Szell au con
ferit aȚi separat asupra cestiunilor 
principiare ale tarifului vamal auto
nom. Koerber va merge în curend 
la Budapesta, unde va relua firul în
trerupt al tractărilor cu Szell.

Budapesta, 3 Aprilie. Dieta s’a 
întrunit ac|I după vacanța de Basci. 
La ordinea dilei e desbaterea spe
cială a budgetului ministerialul de 
co m erei u.

Roma 3 Aprilie. Congresul inter
național al studenților a fost deschis 
în mijlocul unui mare entnsiasm. 
D-1 Nași, ministrul instrucțiunei pu
blice, a pronunțat un discurs de des
chidere și a vorbit despre Români în 
mod forte elogios. Primarul Romei, 
principele Colonna, și președintele 
societăților studențesc! Giulio Toss, 
au luat apoi cuvântul. La banchetul, 
ce s’a dat sera, studenții români, 
Capeleanu și Iliescu, au pronunțat dis
cursuri în mijlocul unui mare entu- 
siasm. Studentul român Orănescu a pro

nunțat o frumosă alocuțiune în limba 
francesă, pentru a mulțumi membri
lor congresului de cordiala primire 
făcută studenților români și a espri- 
mat simpatiile Românilor pentru Ita
lia. Congresul a votat o adresă stu
denților italieni din insula Malta.

Londra, 3 Aprilie. „Daily Mailu 
publică scirea ce i-se trimite din Cap- 
stadt, după care tractările de pace 
sunt deja în curs pe basa următore- 
lor puncte: 1. Retragerea forțelor 
armate englese; 2. Limitarea rigu- 
rosă a situațiunei politice a Burilor; 
3. Amnestie generală; 4. Rescumpe- 
rarea pagubelor pricinuite în decursul 
rbsboiului. Se crede în general, că 
conducătorii buri vor primi propu
nerile englese, ca basă a negocie
rilor.

POSTA RED ACȚIUNE!.
D-lui G. — Loco. „Bis in mense," se înțelege, 

că însemnâză: „de două ori pe lună,". Cuvântul 
„sâptâmână" în foiletonul de erl a fost un „lapsus" 
pe care ori cine și-l pote singur rectifica.

Voci din public.*)
On. Redacțiune! In N-rul 51 al „Gazetei 

Transilvaniei" două-decî membrii ai comi
tetului parocial în frunte cu epitropul I. 
Mandai au sămnat o declarațiune, drept 
răspuns la întâmpinarea ndstră din N-rul 
34 al prețuitului d-v. diar.

N’ăm ave nimic contra acelei de- 
clarațiuni, decă ar corăspunde adevărului. 
Vădând însă, că prin ea se vâneză alte 
scopuri, voim să limpedim cestiunea. Pseu
donimul M. Faur în N-rul 8 al „Trib. 
Pop." face cum îi vine la gură pe epitro
pul nostru D. Comșa, pe când pe preotul 
V. Popea îl preamăresce și scrie între 
altele:

„Der fie siguri parochienii, că chiar 
de s’ar face studentul Popea preot, n’ar 
concura la ei în sat, căci nu sunt vred
nici 1“

Ne permitem o întrebare: Cine a 
autorisat pe pseudonimul M. Faur să vor- 
bescă astfel? Răspunsul fără multă bătae 
de cap îl pdte da ori cine 1 Noi mai seim 
și aceea, că manuscrisul acelui calumnia
tor, de frica urmărirei s’a înapoiat trimi- 
ță torului.

Chemați erau se desavueze pe epi
tropul D. Comșa și soții, cei 5 învățători, 
— la cari s’au provocat în articolul din 
n-rul 34 (al „Gazetei"), der nu colegii dân
sului — cari sunt interesați în causă!

Epitropul Comșa posede tăria de ca
ractere de-a susține tote cele scrise, pe cari 
la timp le-a și documentat, unde s’a cerut, 
cu cașuri concrete. D-1 Comșa a susținut, 
că parochia este vacantă și este necesi
tate imperativă, ca să se întregescă. Acest 
lucru l’au constatat chiar acei membrii ai 
comitetului parochial, cari acum îl desa- 
vueză, — căci 15 contra 5 voturi au decis 
în fața comisarului Consistorial în Decem
vrie 1901 întregirea parochiei.

Supărarea d-lor este, că d-1 Comșa, 
ca epitrop, a îndrăsnit să ceră socotela 
banilor spesați cu zidul bisericei și d-I 
epitrop Mandai cu ceilalți colectori aluat 
lucrul acesta drept ofensă și ne-a amenin
țat cu dimisia.

„Nu speriați lupul cu pielea oii", 
pofitiți dați-vă socotela și noi și d-1 Comșa 
vă asigurăm, că nu avem nimic contra 
nimănui.

A calumnia și batjocuri pe un epi
trop, care s’a bucurat de câte-va peridde 
de încrederea sinodului, cum este și d-I 
Comșa. nu vă permitem. Cinstea pentru 
fie-care este cea mai scumpă avere.

Der de fapt noi constatăm, că cea 
mai . mare parte din cei subscriși nu sunt 
vinovați. Mulți susțin, că n’au nici o cu- 
noscință de text, er d-1 I. Rosculeț con
stată, că n’a subscris nici dimisia, nici de
ci arați un ea:|i*). Să vede, că tot lucrul este 
tras de păr.

Satulung (bis. S. Adormiri), 8 Martie 
1902. Subscrișii: Stan Boncotă, Voicu V. 
Rosculeț, Ion Comșa Fulga, Ion L. Seitan, 
George Popia, Radu R. Popiea, loan R. 
Boncotă.

•) Pentru cele cuprinse în rubrica acesta 
răspund, trimițâtorii. —Red.

**) La întâmpinarea de mai sus s’a alăturat 
o declarație scrisă și subscrisă de I. Roșculeț și 
de doi martori, în care acesta declară, că el n’a 
subscris nici dimisia, nici declarația. - Red.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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ss pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșircte este a se mai adauge 

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

Scrieri economice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr. George Maior, pro
fesor de agricultură la șoola superioră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
till din Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, său Agricultura ge 
nerală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou Mi- 
o ster de Agrioultură al României cu deci
s'a Nr. 2078 din 1897. Costă 5 coi one.

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

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge 
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
preună cu lânărie și lăptăria, 49 cole de 
t par cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

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

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

Economia pentru șcâlele poporale oom- 
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la șcăla 
principa'ă română din Ls-pușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto.

Despre influ’nța împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu eeonomio de 
Dr. George Maior, procesor de ag-icultură 
și fost estimat oi' espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac în țeră săracă“. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus lo b. porto.

Poesii de Vas'le Ran’a Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Famlliei“. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus < a preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat .me
tropolitan gr. cat. do Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Escursiunl pe munții Țerei Bârsei și 
a; Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Buce-IM pănă dincolo de „Negoiul". Des- 
. ooerir, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țâra, Făgărașului de I. Turcu. 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
viețău, „Sluga vecheu și „Ianeo musioan6u).u 
Traducere de 7. C. Panțir, o broșură de 
192 pag. Prețul 80 bani -|- 5 bani porto.

De asemenea se recomandă:
1. O. Panțu: „In plasă“. „In Baltău. 

„Cale grea“. „La Câde“. „La cârciuma lui 
Țiriplic." Schițe din viăța dela țâră. O bro
șură de 112 pag. cu prețul 40 bani -ț & 
bani porto.

1. O. Panțu: „Lw tfeiv/0, pove-f’re din 
viâța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
ou prețul 16 bani -j- 3 bani porto.

Antropomorfisme și Anliantropomorfisme
n limba română de fhcolae Subcâ. l-n limba 

nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea aoesta a d-lui profesor la gimn.o- 
siul român din loc Nic. Sulică se d stinge 
nu numai prin conținutul sâu bogat și sis
tematic, prelucrat după stricta metodă 
scieuțifi ă, ci și prin limbaginl sâu scris la 
îuțelesul tuturor. Autorul e curios ut și din 
scrierile sale folklorice filologice de pâ' ă 
acum. Cartea ce anunțam acum, se pâte 
orocu'a de a Tipografia A. Mureșianu cu 
80 bani (-)- 5 bani porto,)

Românii SecHeni. Camele decadențe
lor economice și mijlocele de îndreptarei 
i i-ertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 t ani 
fins 5 bani porto.

Trilby, roman în românesce de Afin oela 
Tusna. Prețul 2 cor plus 20 bani porto

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pote ocupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto e°tra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
special aeâsfă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagifi frumos ro
mânesc și niște povestiri sorise cu ata' a 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jo-s, pănă nu ai cetit’o totă 
Se pote procura la Tipografa A. Mureșianu 
pe lăngă trimit rea prețului indioat plus 
20 bani porto.

„Carnetul Iioșuu, o interesantă no
velă nihilistă, tr&dus& din germană de Moșul 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „ Moșul* e cunoscut cetitorilor noștri din 
numârosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 60 bani.

Cărți pentru comercâanțl
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea în partidă simplă, de 
1. G. Panțu. O cart-* bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea. Pagini I -- V i II 
-j—213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondenței 
comercială" de l. 0. Panț«. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea ditplă, de Z. O. Panțu. Acâstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Procent, Promil, Interese și Te
oria conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe dile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (4~ 10 b. porto.)

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

Scrîerâ istorice.
Memorii din 1848-49 de Vas. 

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

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

„Pintea, Vitexul*, tradițiunl legende 
și schițe istorice, de Ioan Pop-Re<eaanul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb:at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani p orto.

„Homâmil in sat șl la oste*. 
Aoesta este tițlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Retcginv.1, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, â dat litera
ture! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

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

„lieflexiuni fugitive* la cap. I din 
qartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv âs nemzet megalaku'âsaJ, scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-|- 56 p.)

Viața și operile lui Andre iii Mu
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ba, 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiii. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani; Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul pr* pa 
rând al din Blașiiî.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu", apelul dat cătră ministerul de in
terne D. P rez 1 prin d I Dr. Amos Frâucu 
Jn cansa fondului pentru monumentul Iui 
lance. Prețul este 1 coronă. In România 
2 lei plus 5 bani po:to.

Lupta pentru drept, de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. port ■).

„JAranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologie poporal de I. 
Paul. P-ețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Patna în Bucov na de 
Irac'ie Porumbtscu. Prețul 20 b. (-1- 3 b. 
porto.)

Cursul la bursa, din Viena.
Din 3 Aprilie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0..................... 119.80
Renta de corone ung. 4n/0 • • • 97 50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 120 25
Impr. căii. fer. ung. în argint 472o/o- 100.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.15
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii . ... . . 203.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.25
Renta de argint austr.........................101.75
Renta de hârtie austr.........................101.50
Renta de aur austr..............................120.85
LosurI din 1860................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 09
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 697.—

&rer8taî»i!e mimai, tâeeîi flăeare cutiă es4e proveițutH ew murea de 
ajîirwre a 9ul A. ții eu «ubserierea »a.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor trai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresee mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsifîcațiilc se vor urmări pe cale judecătorăscă.A

Fnanizb^bintwe^ și sare a lui
m8smn î - decă fiecare sticlă sst.e provedută cu marca de scutire și cu 

nuuuu SlUlIBdl, plumbul lui A. Mo8B.
Franzbranntwein-ui și sarea oste forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prm tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urinări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale pliimbate, Corote 1.90.

Săpun de copii a lin Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai n<ju pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli.

TfrSstiai teren g»jrîjacissaSa prin
Farmacistul A. ItROLIL,

c. și r. firmisor ai curții imperiale Viena, Tuchlanben 9 
Comande din provincia se efectueză jliinic prin rambursa poștală.

La deposite să se cară anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca 
de apărare a iui /I. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engros la 0. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. — *

Prețul abonamentului este;

X
I

ABONAMENTE

rmTrnmiiii iniirg-

Pentru Austro-Ungaria: 
luai .

P® laaa
i? a a a a a1 ;

£ Pentru România ?i străinătate:
laa! 

șâs® laal 
aa aa . .

rrrrrrrrerm

MccSric wysiai amasnciu mai
4e tulMAi se face
sapse cpesce cu cât publicară» 

face mai de multe-ori.

Admi istr. „Gazetei Trans.4'

âtame&U h num^ele ©u data da Bummaea:
Pentru Austro-Ungaria:
aa . .■. 4 

â
1

6©Q

Q

■a

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

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

AdmiEiistrațiuBiea

GAZETEI TRANSILVANIEI.

prin

AIUHCIURI 

(mserțînni și reclamei 
saini a se adresa subscrâsei 

2n cașul șjm-

Acții de-ale Băncei austr. de credit . 695.50 
NapoleondorI . , ...... 19.06
Mărci imperiale germane . .. . 117.3272
London vista..........................  . 240.10
Paris vista.......................................... 95.40
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 95.50
Note italiene.....................................93.40

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Aprilie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. w 18.40 71 18.44
Napoleond’orl. n 19.— n 19.10
Galbeni n 11.30 n 11.40
Ruble RusescI 51 126.— n 127.—
Mărci germane 58.50 n
Lire turcescl •T 10.72 71 —.—
Scris, fonc.Albina 5°/0 100.— •J 101.-

A

I1

5.

X

X

V

Pentru România și străinătate:
F® aa . . . . 

fisrlaal .
P® iffeâ laal .

Tipogiafia A. Mureșianu,Brasov.


