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o seria gannond pe o ool6nă 
10 bani pontru o publioaro. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o soriă 20 bani.

ANUL LXV.
„gazeta“ iese în flăcire ii.
ADoiamcjtB pentru Austro-Ungaris: 
Pe un an 24 oor., pe șăse luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Dumineci 2 fi. pe an. 

Pram Romănia si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Dumineci 8 franci.
Se prennmerâ la tdte ofi

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

Abonamentul neutra BraștA
Admmistrațumea, Piața ir ere. 

TArgul Inului Nr. 80, etmiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șese 
luni 10 oor., po troi luni 5 oor. 
Cu dusul în oasă: Pe r r. an 
24 oor., pe 8 luni 12 o., pc trei 
luni 6 oorone.— Un esemplar 
10 bani. — Atât abonamentele 
oăt și inBerțiunile sunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Vineri 5 (18) Aprilie 1902.

Cine a spart solidaritatea?
VIII.

Ce nu se întâmplase la confe- 
rențele de mai înainte, se părea că 
s’a atins la conferenta din 1892, 
adecă ca comitetul central al parti
dului să fie compus din elemente 
omogene. Tristele esperiențe cu in- 
trigele și certele continue în sinul co
mitetelor dela 1887 și dela 1890 făcură 
chiar ca omogenitatea se fie pre
tinsă din capul locului de cătră toți 
sincerii amici ai solidarității ca un 
postulat neînlăturabil.

Am cjis mai sus „se părea**, căci 
în adevăr comitetul dela 1892 trecea 
de omogen numai, fiind că toți mem
brii lui erau luațl dintre cei ce au 
stăruit și votat pentru „neamânata 
așternere a memorandului4*.

Și lucru curios, cei ce atîțaseră 
și nutriseră intrigele și certele de 
mai înainte ajunseseră a ave prepon
derență în comitet, nu atât prin nu
mărul lor, cât mai mult prin faptul, 
că delegația, seu, mai bine cjis, biroul 
comitetului din Sibiiu, sediul său, 
era compus numai din „tribuniști** 
get-beget, seu cum s’ar cjice după iran- 
țuzesce, de sânge pur.

Acest birou se compunea din 
vre-o 4—5 membri, avend în frunte 
pe al doilea vice-președinte al co
mitetului Eugen Brote. Președintele 
locuia la Turda, 6r întâiul vice-pre
ședinte în depărtare de două cjfle 
dela Sibiiu. Ceilalți membri în nu
măr de vre-o opt-spre-tjece (cu totul 
au fost 25) erau resfirați prin dife
ritele ținuturi, unde îșl aveau ocu- 
pațiunea, unii chiar în depărtări forte 
mari.

Astfel trebile comitetului le con
ducea de fapt biroul din Sibiiu sub 
conducerea lui E. Brote, care îșl 
avea „niarș-ruta“ sa, orî, cum îi cjicea 
el c’un cuvent mai bine sunător, 
direcțiunea sa particulară în așa cțisa 
„campaniă memorandistă“, care i-se 
da firesce dela „stab**-ul grupului, al 
căruia șef nominal era loan Slavici. 
De acea direcțiune în multe cașuri 
membrii esternî ai comitetului nn 
sciau și nu aflau nimic, decât la 
adunările plenare ale acestuia, când 
stăteau față în față cu fapte împli
nite. Procesul memorandului ne-a 
oferit o forte urîtă, der destul de 
convingătore ilustrație cu privire la 
acâsta.

Mai dispuneau „tribuniștii4 din 
Sibiiu în mod nelimitat și de colo
nele „Tribunei** asupra căreia con
sorțiul, care a fondat’o, perduse orî 
și ce înriurire, și care, foie îndată 
după faimăsă „biruință**, fu decla
rată tot de ei, fără de nici o înpu- 
ternicire din partea partidului, de 
„singurul organ autorisat** al parti
dului național român.

Unii vor pune întrebarea cum 
se făcea, că din Sibiiu, cu o clasă 
inteligentă română atât de nume- 
rosă. nu se recrutau în comitet de
cât numai „tribuniști** ? Nu mai erau 
în Sibiiu în afară de cei ce apar
țineau acestei gasce, aderenți ai par
tidului național? Ba se mărturiseau 
și alții ca aderenți ai partidului, dăr 

orî-că n’aveau curagiul de-a rivalisa 
cu acea specie de omeni ai „grupu- 
lui“, ori că trăiau în pre mare în
cordare cu ei, oii că erau nepăsă
tori. Destul, că Sibiiul ajunse a nu 
mai furnisa pentru comitetul parti
dului decât „tribuniști**. De aici se 
esplică cum dela 1890 administrato
rul și cassierul „Tribunei** și mai în 
urmă locțiitorul lui Slavici în direc
țiunea acestei foi, E. Brote, ajunse a 
fi vice-președintele permanent în 
comitet.

Neajunsurile amintite mai sus, 
favorisând așa de mult politica 
ocultă a grupului, care se introduse 
pe nesimțite ca element turburător 
și disolvant în partidul nostru na
țional, au adus cu sine tbte acele 
rele, ce au ros atât de cumplit timp 
de cjece ani la rădăcina solidarității 
nostre naționale și au dat nascere 
în sînul nostru unor aparițiuni anar
hice triste, ca cele ce le vedem acjl 
apropo pretutindeni pe unde ne 
aruncăm privirile.

Nu vom înșira aici aceste apa- 
riținnl. Lumea nostra românâscă le 
cunosce și le resimte destul de 
amar. Scopul principal al acestor ar
ticol! este de-a răspunde la nesfîrși- 
tele învinuiri și bârfei! ale potrivni
cilor noștri, că „GazetaTransilvaniei“ 
și bărbatul, care conduce acest cjiar 
de-aprbpe un pătrar de vreac, ar fi 
fost pricina, că acești comedianl po
litici n’au putut să-și ajungă scopul 
cu memoriul; că organul nostru, care 
necurmat fără cea mai mică șovăire, 
dăr cu abnegare atât rnai mare a 
muncit și a stăruit pentru întrupa
rea principiului solidarității în lup
tele nostre naționale, ar fi de vină, 
că „acolo unde ei căutau totul, nu 
era ce căutau** și că „cu Viena au 
încercat și nu li s’a sfetit, politica 
memorandistă n’a aflat ascultare la 
Burg**1).

Koerber si Szell. E interesant, că 5
foile, car! au conexiuni cu guvernul aus
triac afirmă, că cestiunile litigiose în afa
cerea pactului n’au fost resolvate și că 
nici nu se pote spera curând o resolvare. 
Față de afirmările foilor vienese, fiarele 
guvernamentale unguresc! susțin cu tărie, 
că nu esistă crisă și asigură înainte, că nici 
nu va fi. Așa-dâr unii afirmă, alții nâgă. 
După părerea Austriacilor, crisa e în ajun 
de-a isbucni și seu cabinetul austriac, seu 
cel ungar va cădă. A treia alternativă e, 
să cadă amândoi: atâtKoerber, cât și Szell. 
Foile oposiționale unguresc! esprimă te
merea, că guvernul austriac va rămâne 
învingător.

Reînoirea triplei alianțe. „Frem- 
denblatt“, organul ministeriului de esterne, 
scrie următorele: In legătură cu reînoireâ 
triplei alianțe, care a fost obiect principal 
de discusiune cu ocasia întâlnirilor din Ve
neția și Viena, s’a ivit și scirea, că trac
tatul de alianță se va publica de astă- 
dată. Scirea acesta se desminte din cer
curile normative berlinese. Cel mult decă 
subscriindu-se tractatul, despre reînoirea 
alianței se va face amintire în publicitate 
în formă oficială. In cercurile diplomatice

’) „Trib.?/Pop.“ dela Arad nr. 52 din 1902. 

se conteză la aceea, că noul tractat va fi 
încurând iscălit, așa ca delegațiunilor din 
est-an li-se vor face comunicări în privința 
acesta.

Acțiunea economică a Sârbilor. 
Din Neoplanta se scrie, că Sârbii din 
Bacica și Torontal încep se se organiseze 
în privința economică. Ei ar înființa reu
niuni agrare sârbesc! cu scop de-a cum
păra seu arânda pământ esclusiv pentru 
Sârbi. Ei au arândat deja proprietatea ca
pitolului din Zagreb aflătdre în comitatul 
Bacica, subarendându-o esclusiv Sârbilor. 
— Foile maghiare dau alarma și strigă 
cât le ia gura, că etă acum și Sârbii fac 
ceea-ce de .mult au început să facă Ro
mânii : se organiseză pe teren economic.

Se svonise prin diarele străine, 
că în cabinetul român se va face încu
rând o ramaniare. După cum se comunică 
din isvor oficios din Bucuresci, svonurile 
acestea se reduc la faptul, că d-1 Ionel 
Brătianu, care pănă acuma ocupa în mod 
provisoric portofoliul ministeriului de es
terne, va remâne definitiv la acest porto
foliu, er ministrul-președinte D. Sturdzava 
conduce și de aci înainte resortul minis
teriului de răsboiu.

Disolvarea comitetului mace
donean. Guvernul bulgar a adus la cu- 
noscința conducătorilor comitetului mace
donean, că a decis in principiu disolvarea 
lui. Motivul hotărîrei este, că corifeii co
mitetului au fost descoperiți, că organi
seză bande jăfuitore.

Tariful vamal german. O tele
gramă din Berlin spune, că în cercurile 
parlamentare face sensație un articol din 
„Hamburgische Correspondenz“ în ces- 
tiunea proiectului de tarif vamal. Artico
lul, inspirat, amenință pe agrarieni cu re
tragerea proiectului, decă aceștia persistă 
în pretențiunile lor pentru urcarea taxelor 
pe cereale. Articolul mai asigură, că gu
vernul va reînoi convențiunile comerciale i 
cu Italia și Austro-Ungaria.

Școlele secundare maghiare.
In ședința, dela 15 Aprilie a dietei, 

deputatul Ioan Csernoch (partidul poporal) 
a ținut un lung discurs, în care s’a ocupat 
cu învățământul. Vorbind și despre șcă- 
lele secundare maghiare el dise :

jjn ce privesce școlelejsecundare am 
să fac observarea, că acestea nu corespund 
de loc speranțelor, ce se legă de ele. Tî- 
nărul eșit din șcdlele nostre secundare nu 
cunosce limbi; învață limba maghiară, 
ceea-ce e corect, bine și necesar, der nu-și 
câștigă cunoscințe în limba germană, 
francesă și latină și peste tot în nici o 
limbă streină n’are atâtea cunoscințe, încât 
se fie în stare a ceti măcar în ele. Ori ce 
am dice, vechiul proverb latin tot mai are 
valdre: quot linquas calles, tot homines va
les. De aici vine, că tinerimea eșită din 
școlele nostre n’are cunoscințe de limbi 
suficiente, încât să se pătă califica pentru 
cariere sciențifice mai înalte. De altă parte 
acei piițini, cari cunosc limbi străine, 
fac traduceri rele din opere străine, 
fiind-că sunt siguri, că și așa în Ungaria 

nu cunosce nimeni traducerile acestea, cari 
ni-se vând nouă ca sciință gata. Nu este 
în contra patriotismului, decă cine-va pre
tinde, ca tinerimea ndstră să învețe limbi 
cât mai multe. Cu cât văd mai cultă na
țiunea, cu atât sunt mai sigur de progre
sul ei, și cu cât scie mai multe limbi, cu 
atât va fi mai în stare de a-și asigura o 
posiție mai însemnată în concertul națiu
nilor europene."

Corespondență din Bucuresci.
— 31 Martie v. 1902.

Cu inima plină de durere viu să 
vestesc încetarea din viăță a vrednicului 
farmacist și marelui naționalist Iosif Au- 
reliu Ciurea, de origine din Bucium-isbita 
lângă Abrud, frate cu preotul greco-ca- 
tolic din Abrud.

Răposatul are merite, care numai un 
biograf consciințios și cunoscător a stări
lor de lucru din România, le-ar pute înfă
țișa publicului românesc.

Iosif Aurel Ciurea a terminat 6 clase 
liceale în Blașiu, fiind întreținut de părin
tele său I. Ciurea, care odinioră fusese 
profesor în Blașid și apoi orânduit preot 
greco-catolic la Buciumani.

Studiul farmaciei l’a făcut Ia Reme- 
tei în Abrud și după-ce și-a luat licența 
în farmacie la Universitatea din Viena, a 
trecut în România.

In timpul când regretatul nostru com
patriot s’a stabilit în Bucuresci, farmaciile 
din principatele Moldavia și Valachia for
mau un monopol privilegiat cu drept ere
ditar transmisibil din neam în neam al 
Sașilor din Ardeal. De aceea tdte farma
ciile din Moldova și Muntenia erau în 
mânile Sașilor, cari se căsătoriau cu co
naționalele lor din Ardeal, nu transmiteau 
acâsta specialitate decât numai progeni- 
turei lor, într’un mod revoltător, și anume 
decă n’aveau descendețî direcți, dreptul 
de farmacie îl lăsau ca moștenire rudelor 
colaterale din Ardeal. Sașii farmaciști apoi, 
cari se îmbogățiau pe acestă cale, favori- 
sată în mod. absurd de domnii principate
lor române, dându-și în arândă farmaciile 
altor Sași aduși anume din Transilvania, 
ei, adecă proprietarii farmaciști sași, se 
retrăgeau cu punga plină la ’.Brașov seu 
la Sibiiu și blochul rămânea tot block (va- 
lach) spre a îngrășa pe alte lipitdre să
sesc! sosite din fundus regius. (Ardeal).

In asemenea împrejurări a venit în 
Bucuresci neuitatul meu amic, Iosif Au- 
reliu Ciurea, îndată-ce și-a terminat stu
diile cu mare succes la Viena. Sosind la 
Bucuresci a practicat specialitatea sa la 
un farmacist sas, care cu multă avenoie 
l’a primit în serviciul său, fiind-că princi
piul Sașilor în practică era obligator-soli- 
dar în a nu primi ucenici, seu asistenți 
români în farmaciile lor.

In strada Lipscanilor din Bucuresci, 
fiind un proprietar de farmacie sas ajuns 
la adânci bătrânețe, care neavând nici des
cended, nici rude și negăsind nici ama
tori de a-i lua farmacia în arândă, tânărul 
Ciurea găsind pe atunci Români cu dare 
de mână și de inimă, a cumpărat farma
cia Sasului și ast-fel a ajuns primul far
macist român în principatele române 
unite.

Chiar dela început harnicul Român 
Ardelean din munții apuseni a primit în 
serviciu] său elevi români, mai cu sâmă 
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Români ardeleni, fiind-că nu găsea copi
lași români din țeră, și intrând ca mem
bru în Consiliul sanitar, secțiunea farma
ceutică, în care erau numai Sași, a stăruit 
pe lângă neuitații Doctori Davilă și Mar- 
covici de au schimbat pe cale legislativă 
legea farmaciștilor, neatingend firesce 
drepturile câștigate, în sensul ca nouele 
farmacii, pe cari le va găsi consiliul sani
tar cu cale de a-le deschide seu înființa, 
să se ocupe prin concurs, esamen în scris 
și oral, numai de Români seu naturalisați 
Români. De-odată cu intrarea acestei legi 
în vigdre s’a deschis la facultatea de me
dicină din Bucuresci și un curs obligator 
de farmacie. In urma acestor disposition! 
legale, iubitul meu amic I. A. Ciurea și-a 
umplut farmacia rend pe rând .cu elevi 
români din tdte colțurile Ardealului, așa 
că pot să afirm fără să-mi fie frică de a 
fi taxat ca mincinos, că în cursul anilor 
de atunci și pănă mai deunădi a scos 
peste 30 de farmaciști români deveniți 
farmaciști proprietari în regatul român.

Sacrificiile răposatului pe terenul na
țional sunt atât de mari, încât treime fă
cută o biografie anume, care se eterniseze 
memoria acestui Ardelean de inimă și 
mare naționalist.

Nu era un diar politic, seu o revistă 
literară de valore, dincolo și dincoce de 
Carpați, pe care să n’o fi abonat. Tot el 
are un mare merit pentru înființarea so
cietății „Transilvania", a cărui membru 
fundator și forte activ a fost pănă la în
cetarea sa din vieță. Pentru biserică și 
șcdla greco-catolică din Abrud de aseme
nea a făcut o mică donâțiune încă pe când 
trăia și care împreună cu alte fapte ro
mânesc! creștinesc! ale lui, îi vor eternisa 
memoria. El a murit serac însă faptele i-au 
rămas bogate și rog pe puternicul D-deu 
al neamului românesc, ca să sporescă nu
mărul imitatorilor acestor fapte pentru 
binele și propășirea națiunei române.

luăn din Gruiil.

Dela Academia Română.
Bucuresci, 3 Aprilie v. 1902.

Dumineca trecută mai mulțl membri 
ai Academiei au făcut o escursiune la 
Constanța, unde au fost primiți cu cea 
mai mare căldură și unde au visitat por
tul, orașul și săpăturile de antichități ro
mane conduse de d-1 Gr. G. locilescu.

Despre acesta escursiune veți fi pri
mit informațiuni detaiate din diarele de 
aici. Eu însemn numai, că la ea au luat 
parte, din secțiunea literară A. Naum și 
Iosif Vulcan, din cea istorică At. Marie
nescu și Gr. G. Tocilescu, din a sciințelor 
Dr. V. Babeș și P. Poni.

*
Luni secțiunea literară a ținut șe

dință, în care a decis să propună plenu
lui Academiei a-se alege membru în locul 
devenit vacant prin trecerea d-lui Gr. G. 
Tocilescu în secțiunea istorică, d-1 loan 
Bianu, pănă acuma membru corespondent; 
ca membrii corespondenți secțiunea pro
pune plenului a-se alege d-nii Andreiu 
Bârseanu și Virgil Onițiu. Cu facerea ra
portului despre activitatea literară a fie
cărui candidat, s’a însărcinat Iosif Vulcan. 
Tot-odată secțiunea propune plenului a-se 
mai alege membru corespondent d-1 An
gliei Demetrescu, având a-i presenta ra
portul d-1 D. 0. Ollanescu.

*
Marți s’a ținut ședință publică. Cu 

asta ocasiune s’au făcut următorele comu
nicări : Dr. V. Babeș: Despre substanțele 
apărătore și vindecătore ale sângelui. I. 
Bogdan: Originea voivodatului la Români, 
în care a utilisat cu mult succes escelenta 
colecțiune de Diplome maramureșene pu
blicată de d 1 Ioan Mihalyi.

*
Vineri va fi ședință publică solemnă 

pentru recepțiunea d-lui Dr. I. C. lstrati.
Recipiendarul, după usul stabilit în 

anii din urmă, va vorbi despre Ion Gliica, 
în locul căruia a fost ales.

In numele Academiei are să răspundă 
d-1 D. A. Sturdza, fostul amic intim al lui 
Ion Ghica.

*
Comisiunea premiilor își va presenta 

raportul în ședința de astădi.

Despre escursiunea la Constanța, etă 
ce scrie un corespondenț din acel oraș în 
„Epoca" :

In dina de 31 Martie trenul de 1 și 
35 p. in., ne-a adus în orașul nostru pe 
d-nii membrii ai Academiei Române, și 
anume: Petru Poni și Dr. Victor Babeș, 
representând secția sciințifică ; Marienescu. 
Tocilescu, secția istorică; Iosif .Vulcan și 
Naum, secția literară; d-1 Bianu, profesor 
universitar și d-1 Casimir, sub-șeful con
strucției portului.

La gară au fost întimpinațl de d-nii 
Zahariade, directorul construcției portu
lui și inginerii Murguleț, Puclinschy și 
Georgescu.

D-nii membrii ai Academiei, dela 
gară se îndrepteză la port unde, înainte 
de a visita lucrările, li-se oferă câte un 
plan și li-se esplică pănă unde au ajuns 
lucrările, apoi după aceea trec se visiteze 
lucrările în natură.

In fața lor, titanul cel mic ridică un 
bloc în greutate de 30 miiklgr., se aruncă 
mai multe stânci în mare, se scufundă un 
scafandrier și se pune în funcționare tita
nul cel mare.

După aceea li-se pune la disposiție 
un vaporaș pentru a visita interiorul por
tului, apoi li-se servesce ceaiul pe vapo
rul „Carol".

La ora 5 visiteză templul lui Nep- 
tun, unde d-1 Tocilescu esplică, că a fost 
zidit la anul unu după Christos sub Ser- 
viliu Marcu, dând lămuriri și asupra dis- 
posiției templului, de aci merg să visiteze 
nisce pietri antice descoperite de curînd 
în curtea diviziei.

De aci s’au întors la hotel Carol, 
unde au descins, er la ora 7 li-s’a •servit 
masa pe vaporul „Principesa Maria".

Primul, care a toastat pentru Aca
demie, a fost d-1 losif Vulcan. Cuvântarea 
d-lui Vulcan a fost înălțătore. D-1 Toci
lescu a toastat în primul rend pentru M. 
S. Regele, pe care-1 aserauesce cu divul 
Traian. D-1 Marienescu a toastat pentru 
Marină, d-1 Bianu pentru Poni, d-1 Dr. Tă- 
lășescu pentru Dr. Babeș — și îiUfine d-1 
Tocilescu pentru d-1 Sturdza.

„Corda fratres.“
Un apel.

— Continuare. —

Acesta fu spiritul, care domină până 
la sfîrșitul ședințelor și conform căruia 
s’au comilat, după congres, statutul și re
gulamentul federațiunei (se ronț ecartees 
les propositions de caractăre politique ou 
râligieuse — vor fi înlăturate propunerile de 
caracter politic seu religios. — Stat. 60 b.), 
er congresul din Paris în acestă privință 
observă aceeași regulă, cea dela Turin, 
care se împunea de altfel dela sine în 
sensul statutului.

In congresul din Turin Italienii ale
seră vice-președinte al secțiunei lor pe 
unul din delegații din Triest, Cesar Piccoli.-

Dr. Efisio Giglio-Tos, în urma acestei 
alegeri declară, că studenții italieni au 
vrut în acest mod a-și arăta iubirea față 
cu frații supuși altor state și că nu s’a 
avut în vedere nici un fel de asalt asupra 
frontierelor, nici vr’o demonstrațiune poli
tică. Astfel Românii aleseră deasemenea 
vice-președinte al secțiunei române un 
student din Transilvania, supus ungar, pe 
Lucian Bolcaș. In congresul din Paris 
Românii aleseră erășî de vice-președinte 
pe studentul transilvan Ion Scurtu și tot
odată făcură, în raportul oficial al sec-ți 
unei lor, nrmătdrea declarațiune:

„.... Trebuie să adăogăm încă decla- 
rațiunea categorică, că decă vom crede 
de cuviință a ridica față cu Maghiarii pre- 
tensiuni politice, vom soil găsi pentru acest 
scop prilejul, locul și momentul oportun 
și că nici prin minte nu ne trece de a-le 
espune aci, în fața federațiunei. Și chiar, 
dăcă federațiunea, uitând scopurile sale 
(despre ceea-ce noi suntem siguri, că nu 
se va întîmpla vr’odată) ar vrâ a-se pro
nunța relativ la conflictul între Maghiari 
și noi, noi am fi constrînșl a răspunde, că 

în acestă privință numai sentimentul nostru 
și voința națiunei nostre ne pot obliga, va 
să dică atitudinea guvernului român, con
clusele adunării legislatore a României, 
precum și decisiunile comitetului național 
și ale adunărilor Românilor din Transil
vania.

„Noi facem parte din federațiune pentru 
federațiune, fiind-că și noi Românii vrem 
să participăm la marile acțiuni pentru ide
alurile umanității și a ocupa cu demnitate 
locul, ce ni-se cuvine în concertul popo- 
relor. Acesta ne-a fost directiva până 
acuma și acesta va fi deasemenea și în 
viitor.

„Să sperăm, că cei interesați vor lua 
notă de acestă declarațiune și că colegii 
maghiari vor ajunge la convingerea, că 
noi, cu tote luptele nostre în afară de fe
derațiune, — în federațiune vrem să lie 
lăsate la o parte ori ce discordii. Aici îi 
considerăm pe dânșii numai ca confederați, 
cari combat pentru aceleași idealuri sub 
aceeași bandieră.u

Atât la congresul din Turin, cât și 
la cel din Paris, studenții maghiari au 
luat posiție contra alegerilor făcute de 
Români,' însă amândouă congresele, nan 
găsit de loc, că prin acesta s’ar contrazice 
atitudinei, pe care federațiunea îșî propune 
de a ave față cu cestiunile politice, nici 
că ar pută fi în detrimentul intereselor 
federațiunei; și cu tote că Ungurii cereau 
un alt mod de procedure, s’au acceptat 
alegerile făcute- de grupzil român.

Ga „modus vivendi", în congresul 
din Turin s’a acceptat pentru organisați- 
unea în congres și în federațiune o gru
pare după state. Inse în același timp con
gresul aprobă uniunea cu grupul italian și 
român a studenților de naționalitate ita
liană și română, cari nu sunt cetățeni ai 
regatutui Italiei, respective ai României. 
Congresul din Paris nu numai că nu avii 
nimic de schimbat relativ la consulatele 
federale italiene și române, cum pretindeau 
studenții maghiari și vice-președintele sec
țiunei lor, Dr. R. Ludvig, der din contră 
întemeia secțiuni naționale pentru Fin
landa,, Polonia, Boemia, țări, cari în dreptul 
internațional și în diplomație nu sunt de 
loc recunoscute ca state. In aceste fapte, 
federațiunea pare a fi purces din două 
principii: de a nu lua posiție nici odată 
în controversiile ce cad pe un teren, în 
afară de programul său, și de a nu ofensa 
nici-odată sentimentele membrilor săi.

(Va urma')SOIRILE DILE1.
— 4 (17) Aprilie.

Aniversarea Regelui Carol. Regele 
României va sărbători Dumineca viitore, 
8 Aprilie v., a 63-a aniversare a nascerei 
sale și a 36-a dela proclamarea sa ca prin
cipe al României. Cu acest prilej se va 
oficia un Te Deurn la Metropolie.

Omorîrea ministrului rusesc de in
terne. Din Petersburg se anunță, că alal- 
tăeri după amiadl s’a săvârșit un atentat 
în contra ministrului rusesc de interne 
Sipjagin. Pe la 1 oră d. a. ministrul voia 
tocmai să părăsescă palatul consiliului im
perial când în vestibul îl întâmpină stu
dentul Balzanev dela universitatea din 
Chiev, care fusese pedepsit cu ocasia 
turburărilor din anul trecut. Din causa 
acesta el și-a propus se-și resbune. Uciga
șul s’a apropiat de ministru, deghisat în 
adjutant de armată rusesc, și spuse minis
trului, că din însărcinarea marelui duce 
Sergius vre să-i dea o scrisdre. In timp 
ce întinse ministrului scrisoreă, criminalul 
trase cinci focuri de revolver asupra mi
nistrului. Două cartușe răniră mortal pe 
ministru, care după 2 bre înzin.

Față cu campania violență a. Ji
dovilor din România întreprinsă în orga
nele de publicitate din străinătate împo
triva țării, de a cărei ospitalitate se bu
cură, s’au luat măsuri, ca tote scirile ten- 
dențiose să fie la timp desmințite. Din 
Bucuresci se comunică, că „Agenția Ro
mână" s’a adresat pe cale privată biuroului 

de corespondență din Viena cu rugămin
tea, de a-i transmite telegrafic tote scirile 
anti-române, respective filosemite publicate 
prin diarele din Viena și Berlin, cu scop 
de-a fi reduse la adevărata lor valdre.

Procese de presșă conira (liariștilor 
germani. Procurorul din Seghedin a in
tentat în timpul din urmă mai multe pro
cese de pressă pentru articole „ațîțătore" 
împotriva Ungurilor. Astfel vedem dat în 
judecată pe Sin. Steinacker, fost deputat, 
pentru un articol publicat în „Gross-Ki- 
kindaer Ztg.“, pe Alois Krisch (cu două 
procese), pe Arthur Korn (cu două pro
cese) pentru articole publicate în ace
lași diar.

Director „panslavist“ pedepsit. Fi- 
solgăbirăul din Miava a condamnai pe S. 
Iusenka, directorul băncii din Miava (Miav- 
ska Banca) la 20 dile arest și 400 corăne 
amendă, pentru-că „a îndemnat poporul la 
emigrări".

Tipografie nouă românescă. D-1 
loan Hereș, fost conducător al tipografiei 
diecesane din Arad timp de 21 ani, a des
chis, începând cu luna Martie, o nouă ti
pografie românescă în Lugoșiu.

Un conte arestat. Faimosul conte 
Potocki, despre a cărui celebră partidă de 
joc de două inilione, cu magnatul ungur 
Szemere, s’a vorbit așa de mult, a fost 
arestat în Viena. S’au descoperit în sar
cina lui o mulțime de abusuri. In dilele 
din urmă făcuse sensație cererea în căsă
torie a cunoscutei artiste dănțuitore Loie 
Fuller, de cătră acest conte Potocki.

Lucrători u igurî în România. Vice
consulul austro-ungar din Bârlad publică 
un avis .pentru lucrătorii unguri, cari trec 
în România, în care, având în vedere de
sele neînțelegeri ivite între proprietari și 
lucrători, îi sfătuesce pe lucrători să facă 
contracte încă acasă în Ungaria, er când 
trec în România se se presente la consu
latele austro-ungare, cari îi vor lua sub 
scutul lor.

Erășî o afacere cu steagul. In Daru- 
var (Croația) în diua de 11 Aprilie cu 
ocasia serbării naționale au rupt steagul 
unguresc arborat pe edificiul gării. „Acâsta 
este în timpul din urmă a treia violare 
de steag, cu indulgența, ba chiar cu în- 
curagiarea autorităților" — observă un 
diar unguresc.

Urania, teatru popular sciențific a- 
nunțat deja, va da Vineri, în 18, Dumi
necă, în 20 și Luni, în 21 Aprilie repre- 
sentații în sala concertelor. începutul la 
8 ore. Bilete la librăria Hiemesch.

Din luptele sociale, economice și 
politice din Austria.

„Deutsche Zeitung" din Viena, în 
numărul său dela 14 Aprilie publică un 
articol de fond pe care-1 reproducem în 
următorele:

„Geht, sporit sie wieder in die alten Gassen, 
Eh’ sie eucli in ein Christen viei tel sperr’n!"

Dingelstedt.

„In Austria încă și adl jidovii for- 
meză cea mai mare putere în stat. Nici 
armata, nici biserica nu sunt așa puter
nice, ca „Alianța israelitău.

Noi avem delegațiune, o cameră a 
seniorilor, o cameră a deputaților și șepte- 
spre-dece diete provinciale; însă un sin
gur jidov, Rotschild, are mai mare influență, 
decât tdte aceste corporațiuni parlamen
tare la olaltă.

Acesta am vădut-o destul de lămu
rit cu ocasiunea alegerei lui Dr. Integer, 
ca primar al capitalei, când un veto al 
acestui plutocrat jidan, a fost de ajuns 
pentru-ca să împedece confirmarea alege
rei. Ce folosesc tote victoriile electorale 
ale antisemiților, cât timp nu vor reuși 
să înfrângă dominația socială și econo
mică a jidovilor?

Cu tote că antisemiții au reușit în 
ultimii ani a obține majoritatea la co
mună și în dieta provincială (Landtag) a 
Austriei de jos, influența partidului anti- 
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semit este totu-șî forte neînsemnată. Cine 
se îndoiesce despre acesta, se facă o plim
bare prin strădile principale comerciale ale 
Vienei și va vedd, că prăvăliile jidovesc! 
se înmulțesc în mod înspăimântător, pe 
când vechile magazii creștine dispar una 
după alta,

întrebarea este, prin ce mijloce s’ar 
putâ înfrânge puterea jidovismului? In 
prima linie trebue să vorbim de pressă.

In anul 1846, când șiretul „filantrop" 
Moses Montefiore veni în Galiția, dhse că- 
tră coreligionarii săi: „Ge vă folosesc fa
limentele, cât timp nu aveți pressa în mâ- 
nile vdstre?"

Aceste cuvinte trebue se lumineze 
pe antisemițî jasupra valorii pressei, căci 
mulți din ei încă nu sunt pătrunși de 
necesitatea organisării unei presse de 
partid.

Jidovii sciu să aprecieze mai bine 
importanța pressei. Aprope tote diarele 
nouă întemeiate în acești din urmă dece 
ani, sunt diare jidovesc!. Afară de aces
tea se prepară acum apariția unui nou or
gan jidovesc. Din contră în ultimul dece
niu n’a apărut nici un diar creștinesc, er 
diare săptămânale creștinii n’aude loc. Nu 
e nimeni altul de vină la acestă tristă si
tuație, decât înși-și antisemiții. Aceștia ar 
trebui în tdte cafenelele și restaurantele 
să câră cu cea mai mare energie înlătu
rarea murdarelor și mincinoselor diare ji
dovesc!, ar trebui să-și sprijinescă propria 
lor pressă și se facă propagandă pentru ea, 
•ceea-ce pănă acuma nu s’a făcut în mă
sură suficientă.

înainte cu 20 ani, conducătorii anti- 
semițl au dat lozinca: „Cumpărați numai 
dela Creștini 1“ Acesta este fdrte frumos, 
însă folosesce puțin, deore-ce devisa acesta 
nu este urmată mai ales de cătră fe
mei și apoi industriașii creștini sunt mai 
puțin păgubiți prin cumpărarea dela Ji
dovi, decât prin vîndarea la Jidovi. Ori
cât de paradoxal s’ar păre acesta, totu-șî 
este adevărat. Rare-ori se întâmplă să fie 
ruinat un Arian prin aceea, că cumpără 
la jidovi, der să numără cu miile aceia, 
cari și-au vândut productele la negustori 
jidovi, cari prin falimente și împăcări 
fraudulose au ruinat pe vîndătorii creștini. 
Ajunge se arunce cine-va o privire în 
lista insolvenților și se ' va convinge, că 
înșelătorii sunt jidovi, er înșelați creștinii.

Decă înainte cu 30 ani (când mai 
era posibil) industriașii creștini s’ar fi soli- 
darisat să nu mai lucreze nici pentru un 
negustor său confecționai' jidan, atunci 
aceștia ar fi trebuit să-și închidă în cu
rând prăvăliile lor fraudulose. Adi e pre 
târdiu, deore-ce micii industriași creștini 
nu se mai pot emancipa din ghiarele es- 
ploatatorilor jidovi. Ar fi fără îndoială 
una dintre cele mai importante probleme 
ale guvernului, de a săvîrși emancipația 
industriașilor creștini, care ar fi mult mai 
folositore pentru imperiu și popor, decât 
a fost emanciparea jidovilor, cel mai trist 
succes al liberalismului.

In lupta contra jidovismului unit in
ternațional, trebue se ne conformăm axio
mei lui Jean Jacques Rousseau : „Nici o 
toleranță față cu intorelanțaP Trebue să 
le răsplătim Jidovilor cu aceeași monedă. 
Nu trebue să mergem la teatre în serile, 
când se dau piese de ale Jidovilor, și în 
cari debuteză artiști jidovi. Trebue să le 
.arătăm ușa, când ne întră în casă cu ven
erări în rate și cu asigurări. Nu trebue să 
închidem locuințe în casele lor, er pro
prietarii creștini să nu-și închirieze casele 
Jidovilor. Ar trebui să espulsăm din țeră 
pe toți aceia, cari au dat faliment, ori au 
făcut înșelătorii. Nu trebue să mergem la 
advocați și medici jidovi. Nu trebue se 
cumpărăm cărți și diare jidovesc!, nici se 
anunțăm în acestea. Fiicele ndstre să nu 
între în slujbe la stăpâni jidani. Nu tre
bue să primim în atelierele ndstre ucenici 
rși calfe jidovi, cari învață numai, cum să 
esploateze mai bine pe creștini. Trebue 
să le interzicem tăiatul vitelor după me
toda jidovescă chinuitore de animale. Nu 
trebue să le permitem a-se amesteca în 
afacerile nostre naționale și religiose și să 
îie dimitem cu ei în transacțiuni. Nu tre

bue să tolerăm să fie numiți judecători, 
profesori, ori funcționari și copiii lor să 
frequenteze școlile ndstre. Nu trebue să 
le dăm drepturile civile, ci să-i tratăm 
numai ca străini tolerați. Pentru mișeliile 
lor trebue să-i supunem la imposite grele, 
dela serviciul militar însă trebue să-i dis
pensăm, căci acolo alt serviciu nu fac, de
cât spionagiii. Trebue să-i eliminăm din 
tote societățile și reuniunile. Trebue să-i 
escludem din contactul nostru și să ne 
oprim femeile și fetele de-a întră în con
tact cu ei.

Trebue peste tot să procedăm față 
cu Jidovii, cum procedeză Americanii li
beri cu Ohinesii. Decă le vom face tdte 
acestea, atunci pote totuși vom resolvi 
cestiunea jidovescă?

0 pledoarie interesanta.
(Discursul d lui Delavranceu în procesul 

Caragiale-Caion).

Urmare.

Să analisăm mai de aprope tipurile, ca
racterele, din aceste două drame : femeile. In 
drama lui Tolstoi sunt trei femei, cari con- 
tribue la încordarea dramatică: Anissia, 
Matrena și Akulina. Marina, orfana, n’are 
nici o importanță. Ar pute lipsi din dramă.

Anissia nu pote suferi pe bărbatul 
său, un bătrân bolnav, supărăcios, avar și 
osândit să piară. Anissia trăesce într’as- 
cuns cu Nikita, o slugă a lor. E fericită 
trăind astfel, der Matrena, muma lui Ni
kita, urmărind pricopsirea fiului și buna ei 
stare, o înduplecă, cu greu, să dea bărba
tului bolnav două feluri de prafuri. Anis
sia ar aștepta bucuros cesul firesc, mortea 
naturală, ca să se mărite cu Nikita și să 
„ștârgă păcatele, potrivit legei". Când Ma
trena îi arată prafurile, ea tresare: „Ho! 
ho! și decă e vr’o primejdie!“ Matrena 
stărue: „tot o să mdră!“ — Matrena o 
prididește. Anissia cedeză, jeluindu-se : „oh! 
bietul meu cap!“ și după ce-șl otrăvesce 
bărbatul, audindu-1 cum geme, îi dice Ma- 
trinei: „Mai bine ar fi fost să moră de morte 
bună! De ce mi-ai dat acele prafuri?“ Ce 
femee este acesta? Ii e frică de lege, 
spaimă de păcat, și totuși, mecanic, își 
otrăvesce bărbatul, autosugestionată de 
Matrena. Ignatici more. Anissia îi fură banii 
și îi dă lui Nikita. E aci vr'o voință? E 
aci vr’o consciiiiță? Anissia e o ființă rea 
seu bună? Nu. Criminală fără să vrea, ba 
încă voind să nu fie. Ecă primul monstru 
al inconsciienții, al întunecimii, în care or- 
băcăesc toți ceilalți nefericiți eroi ai dra
mei tolstoiene.

Matrena, muma lui Nikita, e culmea 
credinței și a nesimțirei. Crede în Dumnedeu, 
în cruce, în Isus; der credința ei e un abis 
în care crimele cad fără s’o emoționeze. 
Un animal, rămas animal, cu idei religiose. 
O absurditate feroce, o nelegiuită teistă, 
o fiară, care nu clipesce în fața celei mai 
sfășietore dureri. Pe viitdrea sa noră, pe 
Anissia o convinge să-și ucidă bărbatul 
și ‘să-i fure banii, pe fiul său Nikita îl face 
să părăsescă pe Marina, o orfană pe care 
o batjocurise; în sfârșit, ca să nu se afle că 
fiul său, — acum bărbatul Anissiei, — a 
trăit cu Akulina, fiica vitregă a Anissiei, 
îl îndemnă să-și ucidă copilul, îndată ce 
Akulina va nasce.

Akulina e într’un hambar. Se aud ge
metele facerei. A născut. Matrena spe
rie pe Nikita că Starostea va afla de acest 
concubinaj, și-l tortureză, făcându-1 să nu 
vadă altă scăpare, decât pruncuciderea. 
Muma îndemnă pe fiu-său să-și ucidă co
pilul! Nikita, amețit de alcool, de incest, 
de trădări stupide și involuntare, de frică 
și de crima pe care n’o comisese contra 
lui Ignatici, der de care profitase, așa scos 
din fire, și tot resistă și-i spune măsii, Ma- 
trenii: „Der nu e glumă, e un suflet viu!" 
Și Matrena, cu o liniște, care trece peste 
concepțiunea dramatică a antichităței, a 
evului mediu și a timpurilor moderne. îi 
răspunde: „Ei! suflet viu! Cee? Unsuflet, 
care abia se ține de trup!" In momentul 
crimei nu uită se facă cruce copilașului și 
simte o bucurie oribilă, că de aci înainte 
va trăi bine și liniștită în casa asasinului 
său fiu.... După-ce Nikita ucide și ese îns
păimântat și prigonit de crimă, Matrena se 
cobdră în pivniță și netedesce pământul 
peste cadavru] copilașului turtit. In actul 
final e fericită și bea. Pănă astădi nimeni 
nu și-a închipuit o astfel de mumă, un 
astfel de monstru. Cele mai puternice tra
gedii ale lui Shakespeare sunt idilice pe 
lângă fiarele, care bâjbăe în întunecimea 
din „La puissance de tenăbres".

Akulina e o tontă. Scie de crima și 
de furtul mumei sale vitrege ; dintr’un vag 
sentiment de răsbunare și de sensații bru- 
tal-organice se dă tatălui seu vitreg, lui 

Nikita, care se desgustase de Anissia în
dată ce aflase, dela mumă-sa, de crima 
Anissiei.

Ce asămenare posibilă ar fi, Domnilor, 
între aceste trei femei din drama lui Tol
stoi și Anca, singura femee din drama lui 
Caragiale? Anca iubea pe Dumitru, primul 
ei bărbat, și îl plângea întrega vieță, și 
totă vieța ei nu urmăresce alt-ceva, decât 
descoperirea și pedepsirea asasinului. Anca 
e o energie curată, un suflet eroic, o 
voință estra-ordinară, o consciință limpede 
și pune legea și dreptatea de pe pământ 
mai presus de ideia religidsă. Anca nu 
comite nici o crimă, ci face suprema jertfă 
de a-se mărita cu Dragomir, ca se-1 chi- 
nuescă pănă va mărturisi și va ispăși 
crima. E evident, Domnilor, că dela Ani
ssia, Matrena și Akulina, trei fiare incon- 
consciente, trei monștri ai întunecimei, nu 
poți nici se te inspiri, darmite se imiți, — 
ca se ajungi la concepția Anchii. E evi
dent. E dovedit.

Să comparăm bărbații din Tolstoi cu 
bărbații din Caragiale.

In „Napasta" Dumitru, victima, nu 
există. La ridicarea cortinei fusese ucis de 
9 ani. Dragomir, ar doilea bărbat al Anchii 
din dragoste și gelosie, pândise pe Dumi
tru în pădurea dela Corbeni și-l ucisese. 
O crimă din iubire. Se însdră cu femeea 
pentru care devenise ucigaș, și ar fi fost 
fericit, decă Anca, în timp de 9 ani nu 
l’ar fi privit cu nișce ochi tăioși, nu l’ar fi 
ars cu un glas de foc, nu l’ar fi turtit cu 
cuvintele ei, in anumit scop, și nu i-ar fi 
răscolit sufletul pănă-ce, ajutată și de ne
fericitul Ion, nu l’ar fi prins în mărturisi
rea păcatului. Dragomir n’ar fi avut re- 
mușcare. Vieța îi place. Fără voia lui, cu 
d’asila, se duce să espieze o crimă pe care 
n’o comisese, în locul crimei sale pentru care 
fusese năpăstuit un nevinovat. Cu cine 
s’ar asămana, fie și pe departe, Dragomir? 
Cu Ignatici, primul bărbat al Anissiei? 
Der Ignatici e un bătrân, un bolnav, un 
avar și more otrăvit, de Anissia. Ignatici 
e victimă, Dragomir este ucigașul. Nici 
un fel de asămănare în firea lor, în carac
terul lor, și nici în rolul pe care-1 jocă în 
dramele de care ne ocupăm. Nikita'l Ni
kita este indicat de Tolstoi ca un „coq de 
village". Un sensul fără voință; un ușura- 
tec fără scrupul; un nestatornic, care nu 
iubesce serios’pe nici o femee. A înșelat 
pe Marina. A petrecut cu ea și a părăsit’o. 
E slugă la Ignatici. Soția acestuia, Anis
sia,. se amoreseză de el. In sfârșit îi e silă 
de Anissia și trăesce cu Akulina, fata vi
tregă a soției sale. Amețit în plăceri, se 
dă la chefuri. Nu bea, ca să-și uite vr’o 
crimă, căci nu săvârșise nici una, ci de 
poftă, de plăcere. Și deși are ordre de so
ția sa, de Anissia, îndată-ce află că și-a 
otrăvit pe primul ei bărbat, comite, din 
slăbiciune, din frică, din lipsă de energie 
și de voință, o crimă cumplită: își ucide 
copilul, ca să nu afle Starostea și satul că 
l’a făcut cu Akulina. Și cum îl ucide? In- 
tr’o buimăcire stupidă, îl aruncă jos, îi 
pune de-alungul o scândură peste care să 
trântesq.e cu totă greutatea corpului. Un 
țipăt. Osele fragede ale victimei trosnesc! 
Și într’o clipă îl apucă furia remușcărei. 
Șe repede pe gârliciul pivniței: apucat de 
spasmuri, strigă în fața măsii: „Plânge, 
n’ainji cum plânge! Și cum trosneau sub 
mine fisele lui!" Cine nu-și aduce aminte 
de Makbeth și de strigătul lui de re- 
mușcare, când își vede manile pline de 
sânge? „Totă apa oceanului n’ar fi în stare 
să spele petele acestea!“ In acest mo
ment suprem psichologic. o perfectă asă
mănare între Tolstoi și Shakespeare, nu
mai că remușcarea din Makbeth se pe
trece în palat și cea din „La puissance 
des,tenebres" în colibă.

(”a ar n>u )

Bucuresel. 16 Aprilie. „Indepen' 
danc.6 Roumanie*1 primesee dela cores
pondentul său din Solia scirl sensa- 
ționaîe. In tote orașele Bulgariei se 
lucreză fățiș la înrolarea voluntari
lor, cari trec individual în Macedo
nia, unde odată ajunși, se constitue 
în bande armate. Armele li sunt tri
mise din Bulgaria și numai de cu
rând s’a espediat din Rusciuc o mare 
cantitate de arme. Funcționarii pu
blici și particulari sunt supuși la o 
contribuțiune forțată, silindu-i să cum
pere un fel de timbre poștale, pen
tru sume de câte 5 și 10, lei în fo
losul pregătirei revoluțiunei. Tim
brele au în mijloc chipul unei femei, 
representând Macedonia cu fiarele 
de mâni, âr în jur înscripțiunea : „co

mitetul suprem macedo-adrianopo- 
litan.

Viena, 16 Aprilie. Cu tote svo- 
nurile de disolvare a comitetului ma
cedonean, se anunță din Sofia, că 
acesta face propagandă activă în ve
derea evenimentelor, ce se prepară 
în Macedonia. Un apel adresat so
cietăților provinciale, invită pe aces
tea la acțiune.

Bruxella, 16 Aprilie. In timpul 
desbaterilor, mii de lucratori s’au 
postat în fața camerei. Armata voind 
a-i împrăscia, ei s’au opus și au ucis 
pe Lalouviere, șeful postului. Clericalii 
sunt hotărîțl se respingă propunerea 
votului universal, care se va face Vi
neri. In cașul acesta revoluția va is- 
bucuia. Guvernul întăresce garnisona 
capitalei, dispunând de o forță de 
25.000 omeni. Cu tbtă liniștea, ce 
pare a domni, greva se estinde îu 
mod îngrijitor în capitală și în pro
vincie. Numărul greviștilor e de 
500.000.

Londra, 16 Aprilie. „Daily Te- 
legraph“ scrie, că tripla alianță va fi 
reînoită în timp de două săptămâni. 
La dorința Italiei, mai multe puncte 
nouă au fost luate în tractat, din 
care causă tractatul nu se va pu
blica.

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1902

s’a deschis nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

O i v e r s e.
liibtioteca orbilor. De sigur ceti

torilor li-se va păre curios când vor aucji 
de o asemenea bibliotecă și totuși ea esistă. 
Marea bibliotecă publică din Londra are 
un apartament separat pentru orbi. Acestă 
curiosă bibliotecă are deja peste 400 de 
volume și se îmbogățesce mereu. Acum 
de curînd un filantrop din Liverpool a co
mandat 25 de volume pentru orbii dori
tori de literatură, voind a înființa și în 
acest oraș o asemenea curiosă bibliotecă.

Literatură.
„Ctiveulărl bisericesci de Afas- 

sillon* traduse din oogimi'ul Dances d& 
loan Qe> ț urotopop gr.-cat. român al die- 
Ci-sei O Hdea-n a-e.—D ja 'a 1898 apă 
rose în Oradea maro cart°a cu otlu1 de mai 
sus, < are cumiud» 17 pred cl de ale vesti
ta ui orator eeles estic frauC'S. Predicile 
-tnt împărțite de traducător după anul bi- 
S'ri ese rSsăriten. și fie c re rs'e pusă la 
aeea Duaine.’ă sân să'bătfire, cu a ofire' 
e^hUțheie se potriv s-je predica. — (Jn vo
lum elegant, de peste 400 pagini în 8° co 
i ort.t e uî ni aiassilon. Trrduc-rea se dis
tinge print ’ n limbai* ti tries. Prețul 5 co- 
■ime (6 L°i 5fl) ph s 80 bani i ort'-. Se aflft 
rie '• end-.re la T pogrtfia A. Mure^ianu, 
Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșian u.
Redactor responsabil: Traian IT. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
<13n Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșircte este a se mai adauge 

ț>e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri literare pentru popor.
Diu trecutul S’lvaniei Legendă, de Vio- 

tcr Russu 2 cor. plus 10 b. porto.
Dinu Milian roman. Nenui *a sfânt, de 

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

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

Proba de foc. comedie într’un act după 
A Ootzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b plus 10 b. porto.

Dracul, novelă de V. R. Buticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

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

Părintele Nicolae, schiță din viâța 
preoților de G. Simu. Pr. 60 b. —f- 6 b. porto.)

Sfă+uîri de aur seu calea cătră feri 
cire pentru sătenii români de totă starea 
și etatea. Cel mai acomodat premiu ț en- 
tru pruncii dela șcdlele confes. sătesol ro
mâne, de Aron Bo a Vel hereanu. Cu su 
p-efață de Gr. Simu Prețul 60 bani o pl. 
10 b. porto.

Cuvinte de aur s°au învățături înțelepte 
d*te de un părinte fiului seu. Din opeiile 
lui I. H. Oampe, tradus >n limba română 
de loau Sonea preot gr. cat. în Seplac. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina 
riat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Povv. Se recomandă 
mai ales pentru cei oe vrdu să j6ce teatrul 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 28 b.)

Vieța după mâr te, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trevătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu 
posta cor. 1.10).

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

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

„Omulu, noțiuni din anatomie și fi- 
siologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătă ii și a corpului omenea d3 
George Ottawa înv. Acâsta carte servesce 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcblei 
pop., pentru șcdlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (pl. 5 b. por.)

Instrucțiuni populare despre da 
torințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz. Aoâstă carte 
o un îndreptar de o trebuință Despus de 
mare pentru toți câți au t-facerl cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată ppntru copii și copile 
de George Simu. Acâstă broșură conține 
istoridre și poesii mora'e spre escitarea 
gustului de cet t la copii. Preț il 50 bani 
(+ 56 b. p.)

Bocete ad că Cântări la morțl, adu
nate de 1. Pup- Releganul. Prețul 80 bani- 
(+ 10 6. p.) '

Nu mă uita! Colecțiuue de versuri 
pentru oiasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neoruți». Ediț. IV. Prețul 50 taci. 
(+ 5 b. p.)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
culese și ordinate de [cai Pop R teganul. 
E iiț. III. Prețul redus 60 bani (-]- 1(> b. p.'

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

Doi prinși În cursă, ooneiiă :ntr’un 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo- 
b meu. Prețul 24 bani (-f- 3 b porto).

Di', loaif Frapporti pr» lucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 b. plus 10 b. porto.

„Considerațiuni istorice asupra 
asoclațiunii popârelor și aplicsțiune- 
I >r la ua’iunea nostră* de Ioan Clinciu profe
sorii Bucurescl. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. pit.)

'țiganii, schiță istorică, de 1. P. Re- 
bgauul. Prețul 1 cor. (—j—10 b. p.)

Idilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Valace. TomulIcostă 
■ ir. 1'50 Tom II cor 1'40 (-|- 30 b. porto 
dn fift care.j

Istoria hunii p-rt a a III-a tălrnă- 
ită »4e pr otut C. Mo-a^u, după Dr. Th 

B Welter.

Taina norocului său Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Aoâsta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-|—10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă < or. 1.60 plus 10 b. porto. P ntru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcâlă de I. Dariu, 30 b. 
plus 10 b. p.)

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

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

Tragedia Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soo. de lect. „Inoeențiu M. Clain“ 
din (Blașiu. Prețu' 2 cor. pentru România. 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Pind, poesii macedo
nene originale și daco-române de P. Vulcan, 
cor 2 (pl. porto 10 b.)

Cartea Sătenul/ui, novele de Em. 
Părăeunu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltore* novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1’25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimei*, Anul I. foiă 
de cunoscințe folositdre de prof. I. Mmsil, 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

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

Umbre și lumini poesii de Em.' Pă- 
rătanu, cor. 2*50 (porto 20 b.)

Cugete și consideration! din es 
periențaviețiilui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Pilde și sfaturi pentru popor, 
de lean Pop Reteganul. Cartea conț’ne 
vre-o 24 descrieri cari cuprind diferite în
vățături pentru trebuințele țăranilor noștri. 
50 b (-J- 10 b. porto.)

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

Povestea despre prințul Ahmed 
al ICamcl seu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (-[- 6 b. pori o.

Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasiunl, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
nstit. de corecțiune din Gherla. Pr. 40 b. 
;cu posta 44 b.).

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

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

125 chiuituri de cari strigă fe~ 
ciorii în joc. de /. P. Reteganul Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de Gf-ort/e Si»>u. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul c r.
1.20  (cu posta cor. 1.30)

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

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
reții 1 2 cor. (-|- 20 b. porto).

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

Poesii poporale despre Avram 
Ianon adunate și publi ate de Simeon FI. 
Marian P ețd 1 cor. (-]- 10 b. porto)

M usa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu, 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

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

„Pe pragul mormântului* de 
preotul G. Simu, conține ver uri funebr» le 
pentru popor și pentru inteligeuțl. Pr. 50 
baul (-|- 6 b. porto).

Cursul la bursa din Viena.
Din 16 Aprilie n. 1902

Renta ung. de aur 4"/0...................12 ■05
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 97 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°^0 . 120 50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4I/2"/0. 100/65 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.15 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii................... 202.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 164.— 
Renta de argint austr.........................101.55

Renta de hârtie austr...................... 101.35
Renta de aur austr............................. 120.55
LosurI din 1860................................... 153.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 690.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 676.25 
NapoleondorI......................................19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.37 ’/2
London vista.................................  240.45
Paris vista......................................95.55
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 99.50
Note italiene................................. 93 45

Sz. 1875-19'2.
tikvi. Arveresi hîrâetznenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirdsâg, mint telekkonyvi hatosăg, kbzhirr6 teszi, 

hogy Furnika takarek penztâr v6grehajtat6nak Baboia Anna vegrehaj- 
tâst szenvedo ellem 128 korona tbkekOveteles 6s jâr irânti v6grehajtâsi 
iigyebeu a brassbi kir. tbrv6nysz6k (a sârkânyi kir. jârâsbirbsâg) te- 
ruletân fekvb a felso veniezei 40 sz tljkvben v6grehajtâst szenvedett 
valamint Boboia Jânos, Zenovia Eliaabeta ea Anna nev6n âllo

38 kor. 1923/2 1924/2 lirsz. ingatlan 5 kor.hisz. ingtlan.10/1, 11/1
210 w 9 n 1925/2, 1927/2 „ 75 5 îl

213 n n 5 2127 15 7 w

260 r n 33 W 2132,2135,2138 „ 15 10 H

262/2 D 17 n 2215 „ 55 4 n

330/2 n 5 75 2217/2 75 7
465 n n 15 55 2218 75 7 n

475 n 3 51 2520, 2521 „ 5? 120 n

569/2 n 28 2534 „ 55 51 ’7

592, o93/2 n n 9 55 2563 „ i' 33 n

862 Y) 7 15 2569. 2571/1 „ 71 26 n

865 n r 9 15 2573/1 „ 71 37 57

886 w n 16 75 2574/1 W 40 n

881/1889, 891/1 X» 18 55 2696, 2598 „ 77 66 n

900, 902/1 n D 19 55 2700 „ 71 18 n
1008, 1010/2 r n 27 n 2706 „ 1) 19 17

1199, 1201/1 1} n 67 2711 77 16 17

1202, 1204/1 r 10 n 240/2 „ 15 8 ii

1223, 1225/1 n n 7 r? 498/2 55 13 17

1226, 1228/1 w r 1 D 540/2. 541/2 51 21 15

1579 w n 15 n 1214/3a, 1214/3b
1636 5? 5 55 1215/3,1239/3a, b, H 15 45 17

1645 y) w 5 1240/3, 1241/3
1911/2 y) n 7 1? 1725/26 11 T> 49 17

1914/1 n 22 55 2043, 2045/15 n n 53 5?

1915/2 n n 11 51 2448, 2449/11 ii r» 7 n

J 920/2, J 921/2 n n 6 11 2782/4 n n 9 17

elren delte,megâllapitott kikiâltâsi ârban az ărverestkoronâban ezennel
69 bogy a fennebb megjeloît ingatlan<>k az 1902 evi măjus ho 12-ik nap- 
jân deleldtt 9 orakor Felsb-Venicze k(5zs6gben megtartandd nyilvânos 
ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron al61 ia eladatni log.

Arverezni ezând6kozok tartoznak az ingatlanok becgârânak 10°/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âbaii jelz.ett ârfolyammal sză- 
mitott 6s az 1881. evi november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban kijelblt 6vadekk6pes ertekpapirban a kikuldbtt 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. § a ertehnâben a bânat- 
p6nznek a birbeâgnâl elbleges elhelyezesdrbl kiâllitott 
merv6nyt âtezoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi Februâr h6 27-ik napjân.
A. kir jârăsbirosăg mint tlkonvvi hatosăg.

494,1—1.

szabâlyezeiu elis-

Schupiter, 
kir. aljbiro.

Plecarea și sosirea trenărilor de slat reg. ung. ia Brașov.
Valabil din 1 Octomvi'ie st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

III. Trenul de pers, la 6ra 7’48 min sera.
Dala Brașov la Bucurescl:

I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.
II. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.

III. Tr, mixt, la ora 655 min. sera.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

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

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda. ladra 10.4ti min. a. m.

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

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

Dela Brașov la Zernesci (gar. BartolGmeiu).
I Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.
De'a Brașov la Ciuc-Gyimes,’

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

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

Cursul pieței Brașov.
Din 17 Aprilie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. w 18.40 n 18.44
Napoleond’orî. r> 19.- n 19.10
Galbeni n 11.30 n 11.40
Ruble R isescl D 126.— 71 127.—
Mărci germane n 58.50 y —.—
Lire turcescl n 10.72 w

Scris, fonc. Albina 5°/c 100.— n 101.-

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiîî la 6. 2'9 m. p. m,

III. Trenul mixt la ora 10'25 min sera.
Dela Bucurescl la Brașov:

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

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8.25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda dra 3'20)
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6'50 m. sdra

■ are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.}
T. Trenul mixt la ora 7'12 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'17 min. p. m.
Dela C'uc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.
III. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6'50 nun. seia.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.

vit.de

