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PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pontru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifa 
și învoială, — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

„gazeta*1 iese în fle-care fli.

tului, socotind, că isbucnesce Vesuvulsâu 
se apropie vremea de apoi.

i
Rora. Un vânt cu totul opus Sciro- 

cului este Bora din țările Italiei de nord 
și cu deosebire de pe țărmurii Istriei și 
ai Dalmației.

Marea-Adriatică o încunjură dinspre 
nord-ost, despărțând-o de pământul uscat 
păretele neîntrerupt al muntelui Karst,

i Numai pe țărmul mărei rămâne o fășie 
îngustă de continent și acesta e Dalma
ția și întru cât-va Croația. Marea, cu to
tul deschisă dinspre sud, primesce în de
cursul verii, ba de multe-ori și peste iernă' 
căldură neîndatinată dinspre continentul 
african. Acest aer încăldit îl desparte nu
mai Karstul de aerul cel rece al regiuni
lor nordice. Călătorii au avut dese oca- 
siuni, să se convingă de pătrunzătorul 
vânt, ce suflă chiar și în caniculă pe vîr- 
ful Karstului, în vreme ce ajungând la 
Fiume seu la Abazzia, în nemijlocita apro
piere a Karstului, le devenea insuporta
bil chiar și surtucul de vară.

Aceste diferențe enorme ale tempe- 
raturei neapărat trebue să se echilibrez 

e

AlonamsBtB jeniiu Austio-Ungaria: 
Pg un an 24 cor., pe șâse luni 

12 cor., pe trei luni ti cor.
N-rlI de Duminecă 2 oor. pe an. 

Peniru România și străinătate;
Pe un an 40 franci, pe șăse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenuineră la tdte ofi- 
ciele poștale din întru și din. 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Admtmstrafiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esoni- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cftt și inserțiumle 
sunt a se plăti înainte.

1903.

Când se vor face recrutările?
De vre-o câte-va cfile nici nu 

s’a mai vorbit despre proiectele mi
litare în camera ungară, fiind-că opo- 
sițiunea are acuma altă trebă mai 
urgentă. Și-a pus în gând se-și res- 
bune în contra poliției, care, când cu 
turburările de stradă, n’a prea um
blat delicat cu deputății gălăgioși 
koșuthiști și cu studenții, cari au pur
tat la acea ocasiune stegul negru în 
memoria fostului „dictator®.

Purtarea poliției lui Szell față 
cu deputății, cari s’au pus în fruntea 
cetelor demonstrante, este caracteri- 
sată în următdrea istorisire a depu
tatului koșuthist Rakosi. care luase 
și el parte Vineri la învălmășala de 
pe strade între poliție și mulțime. Ra
kosi spuse în cameră în mijlocul unei 
mari ilarități, că în acele momente pre- 
sentându-se unui suboficer de poli
ție, că e deputat dietal, suboficerul 
a cjis cătră polițiștii sei: „Acesta este 
deputat dietal, pe acesta nu ve este 
permis a’l lovi, ci puteți numai se-1 
împingeți încoce încolo!“

Tot a ținut dâr poliția puțină 
s6mă de personele „imune" ale re- 
presentanților koșuthismului lărmui- 
tor și nerăbdător. Drept mulțumire a- 
ceștia o insultă necontenit cu epite
tele cele mai vătămătore și cere 
capul șefului ei, a primului căpitan 
al poliției Rudnay, care pe lângă 
celelalte păcate, ce i-se impută, mai 
are și pe acela, că e privit ca o 
creatură a fostului ministru preșe
dinte Banffy.

Destul, că de patru cjile camera 
nu ofere decât spectacolul unor șe
dințe turbulente, în cari nu se tra- 
teză decât de purtarea poliției din 
Budapesta și de aceea, că ministru-' 
președinte și de interne Szell nu 
vrea, se cedeze pretensiunei oposi- 
ționalilor de a da drumul șefului 
poliției și a recunosce, că demon
stranții de Vineri au fost la înăl
țimea misiunei lor patriotice.

Pilnic d-1 Szell trebue se repe- 
teze una și aceea, declarând, că nu 
pbte lua nici o măsură pănă ce nu 
se va face cercetarea, și că nu
mai după acesta va pedepsi pe cei 
ce vor fi aflați vinovați. Inse în za
dar, căci estremii din oposiție cer 
dela ministru se dea imediat satis
facție cetățenilor vătămați.

Strigătele și pretensiunile opo- 
siției n’au rămas totuși fără de 
ori și ce resultat. Au făcut totuși 
se se înmoie în câtva d-1 Szell și 
se-i facă o concesiune prin faptul, 
că ca ministru de interne a dispus 
ca unul din căpitanii orășenesc! de 
poliție, care a luat parte la cravalul 
de Vineri, se fie strămutat în alt 
cerc al orașului.

De aici aranjatorii demonstra- 
țiunilor, deputății și studenții își luară 
și mai mult curagiu și, precum se 
vede, vor se mâne lucrurile la es- 
trem. Studenții au împiedecat ține
rea de prelegeri la universitate, la 
politechnic și la scola superioră ve
terinară și fac grevă, pănă ce li-se 
va da „satisfacția® mult așteptată. 
De nevoie rectoratele au suspins pre
legerile pănă poimâne și amenință, 
în cașul continuării demonstrațiuni- 
lor cu închiderea universității și a 
politechnicului.

Ministru-președinte nu vrea „con
vent*, sufletul seu — c|ice el — se 
înspăimântă de icona, când se gân- 
desce că ar ajunge a domni pe 
stradă și în parlament forța și vio
lența. „Ce va fi atunci*, întrăbă el, 
„din constituția ungară, din camera 
ungară?* O, de s’ar gândi odată d-1 
Szell câtă forță și violență s’a ma
nifestat și pănă acum „pe stradă și 
în parlament", numai că densul n’a 
avut ochi și urechi pentru ea!

Intr’aceea proiectele militare 
sunt lăsate la o parte, aprope uitate. 
Când vor fi votate ca se se potă 
sevîrși recrutarea ?

Ministrul de honvezi Fejervary 
spereză, că proiectul de lege asupra 

contingentului de recruți din anul 
acesta va fi votat pănă la finea lui 
Aprilie a. c. și de aceea a dispus 
din nou ca recrutarea se se facă în
cepând de la 4 Maiu pănă la 20 
Iunie.

Dâr de vor merge lucrurile tot așa, 
nici în August legea de recrutare nu 
va fi votată în Ungaria. Ce va urma 
atunci ?

Noua procedură penală militară.
Din Viena se anunță, că noua procedură 
penală militară are în vedere trei tribu-- 
nale militare superidre, unul pentru armata 
comună, al doilea pentru honvedimea din 
Ungaria și al treilea pentru landwehrul 
austriac. Ministrul comun de răsboiil a fă
cut concesiunea acesta numai după repe- 
țite insistențe din partea guvernului ungar.

Gestiunea evreescă din România
Ministrul de externe Goluchowsky, în 
urma interpelației deputatului Skedl, a 
declarat d-lui Ghica, ministru român în 
Viena, că Austro-Ungaria n’are de gând 
a se amesteca în afacerile interne ale 

i României. Același lucru l’a comunicat te
legrafic guvernului român și cancelarul 
Biilow din partea Germaniei.

Solidaritate croato-serbo-slove- 
no-bulgară. La Agram s’a făcut dilele 
trecute o mare manifestație de solidaritate 
între diferitele popore slave. Gu ocasia 
unui banchet, ce s’a dat în ondrea cântă
reței rusesc! Gorlenko-Dolina s’au ținut to
asturi în cari s’a accentuat înfrățirea tu
turor Slavilor din monarchic și afară 
de monarchie, golindu-se pahare pentru 
realisarea solidarității serbo-croato-sloveno- 
bulgare.

Rusia pentru Serbia. Din Peters
burg se teleerafeză, că guvernul rusesc 
a promis se dăruesoă Serbiei dece milidne 
cartușe,promisiunea acdsta a făcut-o însă nu
mai în principiu și cu condiția, ca termi- 
nul de transport să se fixeze pe finele 
lui Maiu și numai pentru cașul când liniș
tea în Balcani nu va fi turburată.

Espulsarea congregațiunilor din 
Franța a provocat indignare chiar în cer
curile republicane naționaliste. Toți Fran- 
cesii echitabili regretă mai ales expulsa- 
rea Dominicanilor, vestiți prin sciință și 
oratorie (Lacordaire, Didon, Monsabrd). In 
„Figarou de Duminecă Iules Roche scrie 
un articol fulminant, pe care îl termină 
așa: „Adevăratul spirit republican este de
parte de aceste întreprinderi violente con
tra naturei, contra demnității și a cuge
tării omenesc!. — Barbarii invasiunilor 
moderne,., se pdrte înșiși răspunderea 
pentru atentatele lor comise contra con- 
scienței rațiunei și civilisațiunei !“

Din jurnalele francese, ce le avem 
aici la disposiție, relevăm pe republicanul 
^L'Echo de Paris", care și el își esprimă 
în termini aspri indignarea asupra viola- 
țiunei drepturilor naturale și positive.Politica Germaniei față cu Ungaria.

Am publicat la timpul seu in
terpelația deputatului Hasse și răs- 
punsul cancelarului Biilow în ches
tiunea Nemților din Ungaria. Biilow 
a enunțat, că Germania nu pote 
interveni pe cale diplomatică în in
teresul conaționalilor din Ungaria. 
Acestă normă în diplomația germană 
a fost introdusă încă de Bismarck și 
nici un urmaș al lui, (jicea Biilow, 
nu se va abate de la ea. Spre a 
dovedi acăsta, Biilow cere permi
siunea președintelui să dea cetire 
unor acte din timpul lui Bismarck.

Actele din timpul lui Bismarck.
Cancelarul cetesce înainte de tdte 

un estras dintr’un raport al consulului ge
neral german din Budapesta cu data de 
22 Februarie 1883.

Consulul general d-1 de Thielau, ra- 
porteză că chestiunea șcdlelor germane 
va fi obiectul desbaterilor în camera un
gară a deputaților, cu ocasiunea aducerei 
la ordinea dilei a legii pentru școlele se
cundare. '

Sașii din Transilvania interesați în 
gradul suprem în acâ.stă chestiun, eau pro-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Venturi locale.
De G. Todlcă.

Intr’o caldă (fi de vară, nu arare-ori 
ni-se întâmplă să simțim pornind de-odata 
câte un vânt nu tocmai plăcut. O direc
ție anumită a curentului fiind alterată 
de reflexii și ingrediențe multilaterale, pe 
drum și pe câmpii pornesc d’avalma.

. . . mari vârtejuri de colb ...

Se învârt și se învert ca fusul Babei- 
Clonțe, er țăranii noștri nu înterdie de 
a-le atribui puteri misteridse și din capul 
locului necurate, atribuire esagerată, der 
sciențificesce corectă.

In cașurile cele mai modeste, cari 
— spre norocul nostru sunt cele mai 
dese — vârtejurile iau la învârtit și' la 
sucit numai praf, paeșipene, der și „Iele" 
ajungând fără veste pe cutare „călător 
prin lumea mare® — îl fac de-i scapără 
ochii și-i țiuesc urechile, în cât descântă- 
toresele capătă mai târdiu prilejul de a 
Zice despre densul:

L’o întâlnit VenMsele
Și cu Frumosele, 
Din față l’or întâlnit 
De pământ l’o trântit, 
Gros-negru l’o făcut, 
Cu țernă l’o acoperit, 
Albețe în ochi i-o băgat, 
Albețe ghimpose, 
Albețe lăcremose, 
Albețe cu mirări, 
Albețe cu scăpârărl...

In cașuri mai rare însă, când două 
localități ajung la prea însemnata dife- 
rință termo și barometrică, vârtejurile iau 
curat aspectul unor tornade, fiind analoge 
și în pagubele, ce le causeză. Garduri și 
porțî nu prea rămân teafere, pe unde 
trec; sămănăturile nu prea rămân în pi- 
ciore și pomi mijlocii în rădăcină, er ță
ranii au de lucru și la săptămâna, ba câte 
cu un corn de casă, ba câte cu un corn 
de șură, ce i-l’a zădărit vântul. In trite 
aceste cașuri trebue să mai avem apoi în 
vedere precipitațiunile, cari formeză par
tea integrantă a ori-cărei tornade: în 
Austria tot atât de bine, ca și în Germa
nia, ca și ’n Rusia, ca și ’n Europa întregă 
Fără de a merge mai departe, e destul 
se amintim dilele de 6 și 7 Iunie 1900, 

când peste continentul întreg s’au obser
vat vânturi furtundse, provocând pe alo- 
curea pustiiri enorme, descărcări vertigi- 
n<5se cu grindină de mărimea nucilor.

Siroco. Insulele Mediteranei, precum 
și țările sudice ale Europei au de a simți 
une-ori adierile ferbinți ale unui vânt 
cald. E vorba de „Siroco® al Italienilor 
seu „Solanul® Spaniolilor, un vântdesud- 
est, căruia pe ici, pe colo, pe nedreptul 
i-se atribuiesc însușiri otrăvitdre. Vântul 
adie din Africa și e lucru firesc, că sufla- 
rea-i ajunge fierbinte seu recită, violentă 
său domolă, în raportul posiției geografice 
a țărilor pe unde trece. Pe Malta ajunge 
mai fierbinte și suflă mai violent, de cât 
în Sicilia; în Sicilia mai violent și mai 
fierbinte de cât la Neapol; 'la Neapol 
mai violent și mai fierbinte de cât în 
Lombardia, întemplându-se nu odată, ca 
suflarea-i să ajungă pănă în Germania, 
cum s’a întâmplat bună-oră în Faur 1901, 
când deja de la Lipsea s’a putut constata 
praful, cel galben suflat în cantități con
siderabile de puterea vântului sudic, în 
vreme ce pe la Neapol lumea credinciosă 
era înspăimântată în trită puterea cuvân
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estat energic și protestele lor au aflat 
răsunet acut la „Schulverein“-\i\ din Berlin, 
care a publicat un manifest.

D-l de Thielau pe la mijlocul lui 
Februarie întâlnind la un dineu pe minis- I 
trul de culte Trefort, acesta l’a luat la o 
parte și i-a dis, că nisce supuși ungari au 
dat’o pe o cordă, ca și cura ar ave de 
gând să învfice ajutorul imperiului ger
man în sprijinul naționalității lor. Guver
nul ungar ar regreta ffirte o interpretare 
în rău a intențiunilor sale.

La acesta consulul general a răs
puns, că ministrul pdte face conclusiuni 
din atitudinea de mai ’nainte a guvernului 
german, că acesta se va abține de a lua 
posiție într’o chestiune internă a unui stat 
strein cu care se află în relațiuni amicale.

Mai târdiu având erași o convorbire, 
ministrul Trefort îl asigura, că nu din 
punct de vedere politic, ci tocmai pentru 
promovarea elementului cultural consideră 
o atașare durabilă la cultura germană, ca 
ceva inevitabil pentru Ungaria. După înde
lungate lupte au isbutit aicî a eși Maghiarii 
ca singurul factor capabil de guvernare. 
Decă acestă naționalitate, care numeri- 
cesce nu e covîrșitore, vrfi se afirme po- 
siția la care este chemată, atunci trebue 
se țină cu tărie la realisarea ideii sale 
de stat.

Nu este vorba numai de Nemți, ci 
și de Slavi și Români. Proiectul de lege 
pentru școlele secundare nu este, decât o 
aplicare a acestei idei de stat pe terenul 
învățământului.

D-l Trefort este neliniștit din causa 
manifestului publicat într’aceea în Berlin 
de cătră d-l Bunsen și soți, mai ales că 
acela este semnat și de sâvanțî distinși 
cum e Gneist și alții, la a căror apreciare 
densul ține mult. La acest pasagiu Bis
marck a făcut pe margine următdrea 
glossă: „Profesori'. Acesta este o circum
stanță atenuantă!" (Mare ilaritate.)

In cursul convorbirei d-l Thielau a 
repetat, ceea-ce gândesce el în chestiune, 
din punct de vedere politic, și nu tăi- 
nuesce de loc, că deși nu atribue publica- 
țiunilor „Schulverein"-u\m din Berlin vr’o 
importanță practică, totuși nu e surprins, 
că în Germania și mai ales în cercu
rile în cari cu drept cuvânt pot să 
fie mândri de manifestațiunile forțelor 
spirituale germane, măsurile, cari în con
secințele lor trebue să ducă la nimicirea 
unui petec de cultură germană, fac im
presie atât de durerdsă. Cu cât mai blând 
se trateză causa în Budapesta, cu atât 
mai puțin este de temut o impresie peni- 
,bilă în Germania.

Incidental consulul general a obser
vat, că 6re din punctul de vedere maghiar 
n’ar întâmpina îndoieli slăbirea încă șimai 
tare a elementului german din Transilvania 
față cu progresul Slavilor și Românilor, 
în loc ca acel element se fie considerat ca 
aliat și întărit?

din vreme în vreme și echilibrările pro- 
vdcă furtuni îngrozitdre.

In adâncile văi și basenuri ale Kar- 
stului, cut.ropite de zăpadă, partea cea mai 
mare a anului, se acumuleză aer rece. 
Pătura-i cresce progresiv, atinge marginea 
basenului și de aci în valuri puternice 
năvălesce pe costă la vale cătră Adria. 
Curentul năvălitor fiind escesiv de rece 
în comparație cu aerul cel cald de la 
Quarnero, se asvârle firesce până la su
prafața mărei în direcție aprope perpen
diculară. de sus în jos. Isbesce marea, 
cum ar isbi-o cu pumnii, împroșcând va- 
lup nebune. Privind de pe țărm, ne 
pare tfită apa ca o pădure de bradi. Va
lurile se avântă voinicesce în columne 
svelte ca trunchii de bracji și la vîrfuri 
se sparg într’o ploie de spice sclipitore, 
piăbușindu-se peste talazurile mării. Va
lul Scirocului te amenință, te înspăi
mântă, der e liniștit: valul Borei rupe și 
frânge; Scirocul trimite avantposturî, se 
anunță onest: Bora năvălesce în odaie cu 
ușe cu tot.

Cu mult mai furtunos se echilibrăză 
tulburările atmosferice în țerile tropice.

Argumentul acesta a fost întâmpinat 
cu obiecțiunea, că tote naționalitățile tre
bue 8$ fie tratate cu mesură egală. Aicî 
Bismarck a făcut pe margine următdrea 
glossă: „Asta nu e concepție de politician, 
ci de judecător de ocol*.

Raportul consulului general urmfiză 
astfel: Asupra efectului din anul acesta 
nu mai pdte fi nici o îndoielă și fie-cărui 
German i-se va presenta o tragedie emo
ționantă în desvoltarea sorții Șașilor din 
Transilvania, cari șî-au păstrat particula
ritățile rassei lor timp atât de îndelungat. 
Oum-că guvernul și parlamentul va țină 
cu consecuență de fer la realisarea ideii 
de stat pe terenul învățământului, despre 
acesta nu pdte să aibă nimeni ilusiuni. 
Politicianii din diferitele partide sunt de 
acord în acest punct și tonul aprdpe ame
nințător al „Schulverein“-u\w din Berlin 
(Glossă lui Bismarck: „Schulverein și ame
nințare^) n’ar pute decât să accelereze 
efectul, ba pdte chiar să provdce o înăs
prire la esecutare.

(Va urma.)

Gestiunea directoratului din Năseud.
La 22 Martie n. s’a ținut adunarea 

generală a fondurilor grănițerescî în Nă- 
săud. Adunarea s’a ocupat între altele și 
cu cestiunea directoratului gimnasiului fun- 
dațional din Năseud. Cu ocasia acfista d-l 
Dr. Victor Onișor a presentat președinte
lui o propunere menită a limpezi și a 
pune odată capăt situațiunei penibile creată 
gimnasiului prin aceea, că de câți-va ani 
încoce alegerile de director n’au fost apro
bate de guvern și directoratul e încă tot 
provisoriu. Etă acestă propunere’.

Adunarea generală, ca representanță 
legală a poporațiunei celor 45 de comune 
foste grănițerescî și ca păzitorul dreptu
rilor ce le are întru administrarea acestor 
fonduri și întru păstrarea neștirbită a tu
turor normelor legale în virtutea cărora se 
dispune asupra aședămintelor susținute din 
fondurî, ca organul suprem în mâna căruia 
e dată supravegherea și controla organelor 
subordinate întru administrarea fondurilor, 
în calitate de susținător și patron al șefi
lor și în special al gimnasiului superior 
fundațional din Năsăud;

luând act, că alegerea directorului 
de la gimnasiu, făcută de comisiunea ad- 
ministratore alesă de acestă adunare — 
în repețite rîndurî n’a fost aprobată de 
escelența sa d-l ministru de culte și instruc
țiune publică;

considerând, că comisiunea adminis- 
tratore alesă de acestă adunare generală 
la efectuirea alegerii de director a purces 
întotdeuna după normele statutelor aces
tor fondurî și cu considerarea intereselor 
poporațiunei, care ne-a încredințat să o 
representăm:

adunarea generală în ședința de adî 
esprimă încredere comisiunei administră- 
tfire pentru ținuta observată în cestiunea 
alegerii directorului de la gimnasiu și o 
învită, ca și pe viitor să fie interpreta in
tereselor poporațiunei celor 45 de comune 
și apărătfirea drepturilor aceleia;

Se aude pe la noi, seu chiar ajungem per
sonal câte o „vreme grea14 când vântul 
turbat asvîrle acoperișul șurilor, dă de-a 
tumba câte un verde stejar, ba dă de-a 
tumba și câte un Român verde ca steja
rul, der orcane ca prin țările calde ca mai 
ba să apucăm.

'*) D-l G. Dima era pe timpul ad. gen.. în 
Sibiiu.

Intemperiile desastrfise nu atacă făr’ 
de veste nicî în țările calde și omenii au 
anumite semne din carî deduc anunțarea 
deprimantă a fispelui nedorit. Atmosfera 
devine suspectă; norii se alungă turburați 
și palidî ca cera; ventul flueră și geme, 
adecă gem dobitocele, carî simțesc apro
pierea furtunei; gem și urlă a pustiu! In 
fruntea tuturora și mai esact decât tote: 
barometrul face salturi neîndatinate, sco- 
borându-se, brusc cu câte 10—15 mm.

In Octomvrie din anul 1831 plutia 
un vas al Prusiei pe marea chinesă. In 6 
a lunei amintite de-odată începe barome
trul să scadă repede și imediat urmeză un 
formidabil tifan seu tei-fun, după espre- 
siunea chinesă, care nimici orașul Macao. 
Fenomenul îl descrise doctorul Megen, 
medicul vasului german. Viforul începuse 
pe la 11 ore înainte de amecjî și se des

considerând însă, că prin faptul, că 
escelența sa d-l ministru de culte și instruc
țiune publică de repețite-orî nu a aprobat 
alegerea de director la gimnasiu, făcută de 
comisiunea administratore alesă de acăstă 
adunare generală, s’a desconsiderat votul 
representanței legale a fondurilor nostre 
esprimat în mod legal, s’au desconsiderat 
drepturile întemeiate în statute de a alege 
personalul șcfilelor susținute de noi din 
aceste fondurî;

considerând, că prin acestă proce
dură repețită de neaprobare și prin susți
nerea instituțiunei directorului provisor se 
păgubesc interesele învățământului și edu- 
cațiunei la gimnasiul susținut din aceste 
fondurî;

considerând necesitatea de a aduce 
acestea la cunoscința escelenței sale d-lui 
ministru nemijlocit și prin graiu viu:

Adunarea generală de adî esmite din 
sînul său o delegațiune de 24 de membri, 
cu menirea să se presenteze în timpul cel 
mai apropiat, sub eventuala conducere a 
d-lui deputat dietal al cercului Năsăud și 
membru al acestei adunărî loan Ciocan, 
la escelența sa d-l ministru de culte și 
instrucțiune Iuliu Wlassics, ca organul su
prem de inspecțiune al fondurilor nfistre, 
cum și la escelența sa d-l ministru preșe
dinte Goloman Szell, ca șef al guvernulu 
Maj. Sale apostolice, și se arete căușele 
de nemulțumire a poporațiunei din cele 
45 comune cu acestă stare și cu acestă 
procedură, care a provocat o mare neîn
credere în sînul factorilor represent.nițî 
legalî ai poporațiunei din acest ținut și 
să-i roge, ca să binevoiască a pune capăt 
acestei stări păgtfbitfire pentru educațiune 
și instrucțiune, și să aprobe alegerea de 
director, care o va face comisiunea admi- 
nistratore în sfera ei legală de compe
tență, er deputațiunea la proxima adunare 
generală să raporteze despre resultatul 
acestei intervenții.

Adunarea gen. a Heuniwi
de gimnastică și de cântări.

Brașov, 11/24 Martie.
On. Redacțiune! „Reuniunea rom. de 

gimnastică și de cântări din Brașov14 șî-a 
ținut ieri în 10 Martie v. adunarea sa ge
nerală ord. în presența a vre-o 40 de 
membri, partea cea mai mare activî, ai 
Reuniunei.

In cuvântul de deschidere d-l preș. 
G. Chelariu, apeleză la dragostea și zelul, 
cu care sprijinesc membrii cei de față in
teresele acestei Reuniuni de-o importanță 
atât de mare pentru vieța nfistră cultu
rală, și îi rogă, ca și afară de sînul Reu
niunei să caute în cercurile lor de in
fluență a câștiga tot mai mulțî membri, 
ca ast-fel să-i fie dată posibilitatea măes- 
trului nostru dirigent d-l G. Dima, de a 
susține și pe mai departe Reuniunea la 
nivelul la care a ridicat’o d-sa prin munca 
sa neobosită în cei 3 anî, de când con
duce corul acestei Reuniuni.I Rapfirtele generale au fost primite 
de adunarea generală, fără desbaterî. Dis- 
cuțiune mai viuă s’a încins înainte de 
alegerea- noului comitet.

lănțui îndată cu atâta putere, încât maio- 
ritatea vaselor nicî nu avuse timp să în- 
fășure vântrelele, căcî cele mai multe fu- 
seră surprinse și rupte. Vasele Chinese, 
slab construite, le aruncase ventul de-a 
tumba tocmai în port, cufundându-le total 
seu svîrlindu-Ie la țărmure și sdrobindu-le, 
încât cadavrele sefise de sub ruine erau 
tot atât de mutilate, ca și corăbiile însă-șî.

Oceanul îngrozitor scorni valurî pănă 
la 10 m. înălțime, aruncându-le de-a lun
gul cheiului. Pardoselă, porțî, petri, nimic 
nu lăsa nesguduit. Blocuri colosale de 
petră, menite se țină lanțurile de ancorat, 
blocuri provădute cu verigi de fier, totul 
și tote le mătura seu le svîrli cât colo. 
Acoperișuri și case mai ușurele dispărură 
fără urmă, sute de ziduri dărîmate și sute 
de arbori plini de vieță — scoși din ră
dăcini. Numărul vaselor și fregatelor ni
micite numai în provincia Oantong se 
urcă la 3000, cu carî îșî perdură peste 
3000 de omeni vieța.

(Va urma.)

D-l presed. G. Chelariu amintind des
pre serviciul, ce l’a adus Reuniunei cu 
atâta dragoste și bune intențiunî, condti- 
când’o timp de 8 anî ca președinte, de
clară adunării gen., că nu mai reflecteză 
la acest post, densul anume susține prin
cipiul, că zace chiar în interesul Reuniu
nei, ca la anumite intervalurî, ținând cont 
de fluetuațiunea puterilor și progreselor 
din vieța Reuniunei, să se mai preme- 
nfiscă din când în când comitetul ei. Pro
mite în același timp, că va rămâne și mai 
departe membru activ, asigurând aduna
rea generală și pe viitor de serviciul său, 
ce-1 va aduce tot cu atâta dragoste, cu 
câtă bună intențiune a condus Reuniunea 
și ca președinte.

Adunarea generală, aduce prin vor
birile mai multor oratori ai ei, recuno- 
scința sa cea mai sinceră față de meritele 
netăgăduite ale președintelui Reuniunei; 
constată, că dânsul a fost unul din acei 
inimoși și curagioșî sprijinitori ai Reuniu
nei, cari în timp de grele dile n’au înce
tat de a susține și mai departe, prin cu
vânt și prin faptă vieța aprdpe amorțită 
în sufletul acestei Reuniuni.

După-ce adunarea gen. s’a convins, 
că și în urma repețitelor stăruințe, d-l G. 

| Chelariu este firm decis a nu mai primi 
postul de president, ia — pe lângă repe
țite aclamări de „Să trăiescă", — unanim 
conclusul, ca să i-se aducă mulțumită pro
tocolară pentru ostenelile d sale în decurs 
de 8 ani ca president al acestei Reuniuni.

După acesta a urmat alegerea nou
lui comitet. Pierderea, ce-o avii Reuniu
nea prin retragerea d-lui Chelariu, a sciut 
adunarea gener. să o repare atât de bine, 
încât o alegere mai potrivită, care să ga
ranteze promovarea intereselor Reuniunei, 
abia decă s’ar fi putut face alta. Adun, 
gen. convinsă fiind, că principalul factor 
în vieța Reuniunei este dirigentul corului, 
și constatând norocirea de a-1 ave ca 
atare pe d-l G. Bima, depune sortea și 
conducerea Reuniunei în mânile d-lui 
Dima, îl asigură prin o telegramă de ade
rență,*) trimisă din mijloonl adunării, de 
sprijinul ce i-1 va da tot mai mult 
pe viitor, și-I alege cu aclamațiune de 
president, nutrind ast-fel cele mai vii spe
ranțe, că Reuniunea va prospera și înflori 
tot mai mult spre binele și fala Românilor 
brașoveni. ser.SC1RILE BILEI.

— 12 Martie v.

Adunarea generală a representan
ței „Comunității de avere14 se va ține 
Joi în 2 Aprilie în Caransebeș. La ordinea 
dilei sunt 13 puncte.

Confirmarea alegereiepisc! din Arad 
După cum i-se scrie „T. P.“, ministrul de 
culte și instrucțiune Wlassics a propus ca 
consiliul de miniștri să primescă adresa 
părtinitore a sinodului episcopesc privitfire 
la confirmarea P. C. Sale I. I. Papp de 
episcop al diecesei Aradului. Consiliul de 
miniștri a hotărît cu unanimitate, că va 
propune Maj. Sale confirmarea, încă în 
decursul acestei săptămâni.

Exposiția „Tinerimei Artistice**. 
Duminecă s’a deschis în palatul Ateneului 
esposiția societăței „Tinerimea artistică*4 
din Bucuresci, de sub înaltul patronagiu 
al principesei Maria. La ora 11 au sosit 
regina și principesa Maria. D. Fr. Storch, 
președintele societăței, în câte-va cuvinte 
a salutat pe suverană și pe înalta protec- 
tore a societății, mulțumindu-le pentru 
puternicul sprijin ce le acordă. In sală 
era o mulțime de lume alesă. Suntespuse 
cum scrie „Patr.“, peste 150 de lucrări.

Fac un mare efect obiectele de artă 
ale principesei Maria, cum și draperiile lu
crate cu multă artă. A făcut asemenea o 
deosebită impresie un portret al principe
sei Maria lucrat în stil bizantin, cu ramă 
și soclu, stilisate de d. Verona. Portretul 
acesta în care prințesa este îmbrăcată în- 
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tr’un costum ca al împărătesei Theodora, 
este ceva nou pentru esposițiile române, 
d. Verona a împodobit costumul cu petri 
încrustate, care fac un extraordinar efect. 
Portretul a și fost cumpărat cu 2000 lei 
de d. Leon Ghica. Mai sunt în esposiție 
lucrări de mult efect — stil secesion — 
ale d-lui Kiroon, T. Loghi. Apoi fărte 
apreciate picturile și sanguinele d-lui Ar- 
tachino. Principesa Maria a și oprit un 
cap de țigancă. Vermont are câteva din 
pânzele sale admirate la esposiția din pa
sagiu. Una dintre acestea a fost reținută 
de principesa Maria. Lukian are lucrări 
asupra cărora se opresc tote privirile. D. 
Pătrașcu are câteva peisagii, cari dau o 
notă de melancolie plăcută. D. Ștefan Po
pescu a expus câte-va lucrări în vechiul 
stil românesc, între care se distinge pdrta 
unei curți în mijlocul căreia se înalță un 
palat aurit. Sunt forte interesante aceste 
lucrări. D. Strîmbulescu, mai bogat ca în 
tot-deuna are lucrări în tote genurile, cari 
tac bună impresie. Tînărul Steriade are 
expuse nisce desemnuri, cari dovedesc că 
putem aștepta de la d-sa lucrări vigurose 
D-ra Roth are reușite aquarele. D. Grant 
expune câte-va din delicatele d-sale lu
crări, etc. etc. In sfîrșit lucrările d-lor Fr. 
Storck și O. Spaethe talentații sculp
tori.

Exposiția este forte interesantă. Sunt 
multe lucrări de reală valdre.

Distincțiune. Deputății dietali Ghe- 
orghe Szerb și Berthold Weiss au fost nu
miți consilieri de curte r. u.

Miserie în Dalmația. In Dalmația 
domnesce o miserie de nedescris. Guver
nul austriac a trimis un ajutor de 550.000 
corone, din fondul creditului pentru fo- 
inete, spre a-se împărți la săraci.

„Fratele Salușinsky", prim-redac- 
torul de la foia socialistă „Voința Popo
rului", care se dă de ucenic al lui lșus 
Christos și umblă ca „predicator" se „lu
mineze" poporul român în învățăturile 
„sfintei socialdemocrații“, — după cum 
ni-se scrie din Blașifi, este Evreu. Bănu
iala nostră era deci justificată. Etă ce 
ni-se scrie despre densul:

„...Spre informare vă pot spune, că 
eu îl cunosc forte bine pe respectivul Sa- 
lușinsky. El este de naționalitate și reli- 
giune jidov. Din clasa I primară și pănă 
în clasa VllI-a a gimnasiului a studiat în 
Blașiu. Fiind orfan și tare sărac, l’a între
ținut la școlă un coreligionar al său, Bret- 
ter Laibiso tot din Blașiu. Fiind în 
Blașiu a scris și câteva poesii în limba 
română".

Un furt (le 22.000 Iei. Duminecă, 
cu ocasiunea înmormântărei căpitanului 
Lecca în Bucurescî, vestitul pungaș de 
buzunare Avram Asendorf, fost de 20 de 
jrî în pușcărie pentru furt, a furat din 
buzunarul lui Christache Canciu un porto- 
:el, care conținea 12.000 lei în hârtii de 
iancă și 10.000 Iei în bonuri. Avram 
âsendorf e cel mai dibaciu dintre pun
gașii de buzunare. Der de astă-dată a fost 
irins în flagrant delict și a fost arestat, 
’ortofelul cu banii toii a fost înapoiat 
1-lui Canciu.

Un nou (liar. In Bucurescî a înce- 
ut să apară un nou diar săptămânal ma- 
edonean sub titlul „Reforme*.

Asupra lui Eduard Bernstein, de- 
utatul, care a interpelat în Reichstagul 
arman și a presentat o moțiune în ces- 
unea Evreilor din România publicăm ur- 
ătdrele date:

N. la 6 Ian. 1850 în Berlin, a fost 
tâiu funcționar de bancă, apoi scriitor 
cialist. In imperiul german a fost urmă- 
. pentru contravenții contra legii socia- 
te. La 1888 fu expulsat și din Elveția 
de acolo se duse în Anglia. Acum își 

e domiciliul în Gross-'Lichterfelde, aprope 
Berlin. La 1902 fu ales deputat. Bern- 

)in este cel mai de semă teoretician 
cialist al timpului present. In opera sa 
nsiderată ca epocală: „ Voraussetzungen 
? Sozialismus und die Aufgabe der So- 
ldemokratie“ (1899) combate dogma 
rxismului, care prevedea ruinarea eât 
i grabnică a ordinei sociale burgheze, 
susține, că raporturile sociale ale mun- 
irilor au devenit mai favorabile, pro

blema capitală a sOcialdemocrației ar fi 
acum organisațiunea politică și storcerea 
unor reforme legale în favorul democra
ției .

Concertul lui Arno Hilf. Vineri în 
27 Martie va ave loc în sala hotelului 
„Orient* nr. 1. Concertul renumitului vio
linist Arno Hilf cu următorul program: 
Tschaikovsky: concert de violină (A. 
Hilf) 2) a) Grieg, Cântecul lui Solvejg b) 
Brahms: „O versenk dein Leid“ (d-na 
Daisy Singer-Krones). 3. a) Ernst: Air 
hongroise, b) Ioachim Hubay Jeno : „Un- 
garische Tănze (d-1 Arno Hilf) 4. Krones: 
„Die Mutter" (baladă) „AufWiedersehen" 
(D-na Daisy Singer-Krones) 5. a) Bach: 
Air (C. Dur) b) Paganini Net cor piu non 
mi sento (d-1 Arno Hilf). Acompaniarea 
pieselor la pian o va esecuta d. director 
Rudolf Lassel.

Teatru german. Mâne, Joi, se va 
representa pentru a doua oră opereta în 
2 acte „Landstreicher“A& Ziehrer.

Mascaradă.
Un zelos cetitor al foiei ndstre ne 

trimite numărul de la 21 Martie al dia- 
rului „Szekelyseg* din Tergul-Mureșului, 
subliniind cu creion mohorît o scire, ce 
numita foie o publică sub titlul „Apari- 
țiune îmbucurătore“.

Diarul secuesc povestesce, cu mare, 
bucurie, că țăranii români din comunele 
O-Bdlkeny, Kakucs, Sorophaza și St. M.i- 
haly au serbat și ei diua de 15 Martie 
sub stindarde maghiare. „Acesta, — dice 
diarul maghiaro-secuiă, — a fost prima 
sărbătăre națională la populația acestor 
comune, care a făcut ca inimile se pul
seze mai repede". Că în ce loc au serbat 
bieții „valahi" diua de 15 Martie, nu spune 
diarul, ci se mărginesce a constata, că 
„s’a cântat și s’a declamat", er la fine 
„c’o inimă și c’un suflet locuitorii acelor 
comune șî-au ridicat cuvântul de protes
tare în contra proiectelor militare". Care 
va să dică, au făcut și politică kossuthistă. 
Mai mult, „adunarea poporală (căci așa o 
numesce) a însărcinat pe organisatori (au 
fost adecă și „organisatori") să redacteze 
o adresă și s’o trimită dietei. In adresa 
acesta, se pretinde armată națională ma
ghiară.

„Szekelyseg" esclamă:
„Etă, că nu numai Maghiarii, ci fi naționali

tățile încă pretind armată naționa ă maghiară*. .

Soirea diarului secuesc are nevoie 
de control, și ar fi neapărat necesar, ca 
asupra ei să se dea o lămurire temeinică. 
Trist ar fi când poporul nostru nesciutor 
și nedeprins cu apucăturile agenților kos- 
suthiștl, s’ar lăsa întrebuințat ca instru
mente în luptele politice dintre partidele 
maghiare, cum ni-se pare că s’a întâmplat 
în cașul de față. Decă sunt întru tote 
adevărate spusele diacului „Szekelyseg", 
și orbul pote să vadă, că aici au jucat 
rol agenții kossuthiștilor. Poporul nostru 
țăran, năcăjit și înbrâneit sub povara dă
rilor și a neajunsurilor de tot felul, n’are 
chef a se veseli și a serba la astfel de 
ocasiuni, cu atât mai puțin îl dore capul 
de pretensiunile kossuthiștilor față cu ar
mata. Er decă totuși s’a întâmplat aievea 
ceea-ce spune foia secuescă, negreșit că 
aici nu pote fi vorba de o manifestație 
spontană a poporului, ci de o mascaradă 
pusă la cale de aceia, cari au interes să 
amăgescă opinia publică cu „manifestații" 
de felul acesta.

Academia Română.
Sesiunea generală din anul 1903.

Raport asupra lucrărilor făcute în anul 1902—1903.
— Urmare. —

111. Publicațiunile Academiei.
Publicațiunile făcute în cursul anului 

sunt următdrele;
1. Din Analele Academiei s’au tipă

rit: a) Tomul XXIV — Partea adminis
trativă și desbaterile anului 1901 —1902. 
b) Tomul XXIV — Memoriile secțiunii 
istorice s’au tipărit în întregime, c) Tomul 
XXIV Memoriile secțiunei sciințifice ce 
s’au terminat de asemenea de tipărit. 

d) Din Tom. XXV — Partea administra
tivă și desbaterile anului 1902—1903 s’a 
tipărit fascicula, care cuprinde procesele 
verbale ale ședințelor până la sesiunea 
generală actuală, precum și note și comu
nicări. e) Tomul XXV — Memoriile sec- 
țiunei literare se află sub presă, f) Tomul 
XXV — Memoriile secțiunii sciințifice s’a 
început a se tipări.

2. Din istoriile lui Erodot, traducerea 
premiată a d-lui I. Ghica, s’au tipărit co- 
lele 19 și 20 (2 pagine) din cartea IV, 
cari cuprind capitolele 195—205, și cu 
acestea s’au încheiat volumul, care s’a și 
împărțit în cursul anului. S’a început apoi 
cartea II. din care s’a tipărit cdla 1, cuprin- 
dând capitolele 1—6.

3. Dicționarul limbii române continuă 
a fi redactat după normele stabilite de 
comisiune și aprobate de academie în anii 
trecuțî. D-1 Al. Philippide, ajutat de cei 
patru colaboratori ai săi, a ajuns astfel 
cu întâia redacțiune până la cuvântul 
cenușă.

4. Lucrările bibliografice cu cari este 
însărcinat d-1 bibliotecar al academiei, au 
fost continuate și anul acesta.

Din bibliografia românâscă veche, 
1508—1830, s’a tipărit fascicula VI.

Din catalogul manuscriptelor româ
nesc! s’a început tipărirea fasciculei IV.

5. Din Publicațiunile Fondului Vasile 
Adamachi nu s’a mai tipărit nimic în 
cursul anului. Tomul II se află sub presă.

6. Din publicațiunile fondului Prin
țesa Alina Știrbei a apărut încă *de anul 
trecut tomul IX din acte și documente 
relative la istoria Tenascerii României. In 
cursul anului acestuia s’a început tipări
rea tomului X, cel din urmă al acestei pu
blication!.

7. Din catalogul monumentelor epi- 
grafice și sculpturale ale rnuseului națio-

< nai de anticități, întocmit de d-1 Gr. G. 
Tocilescu, s’a terminat de tipărit partea I. 
și s’a împărțit în cursul anului.

8. Din istoria română de Titus Livius 
în traducerea premiată de Nd. Locustânu 
și I. S. Petrescu, s’a presintat materialul 
pentru volumul III.

IV. Publicațiunile Hurmuzaki și 
cercetări istorice.

Subvențiunea acordată de stat pen
tru publicațiunea: Documente privitore la 
istoria Românilor, a fost supusă la mai 
multe reducer! și anul expirat ea a fost 
scădută la 10.000 lei, cifră ce s’a menți
nut și prin budgetul anului curent. Acestă 
sumă a fost întrebuințată la plata datori
ilor de tipografie din trecut și la continua
rea cu încetul a acestei importante publi- 
cațiuni.

Din lipsa de mijloce s’au restrîns 
de ocamdată cercetările prin diferite ar
chive streine. S’au procurat totuși copii 
de pe vre-o 500 documente din archivele 
de la Stokholm, Haga și Sibiiu, precum și 
din biblioteca Zamoyski din Varșovia.

Din materialul de documente până 
acum necunoscute, descoperite și deco- 
piate de d 1 profesor N. Iorga din vechile 
archive austriace, s’a publicat în 1900 voi. 
XI cuprindend actele privitdre la Petru 
Vodă Șchiopul și familia lui; acuma s’a 
tipărit în volumul XII actele privitdre la 
Mihaiu Vitezul și la familia sa. Acest vo
lum este aprdpe terminat, fiind tipărite 
dintr’însul 102 cdle, cari cuprind 1.179 do
cumente din anii 1594—1600.

V. Biblioteca.
Însemnătatea colecțiunilor bibliotecii 

Academiei devine din ce în ce mai mare 
pentru mișcarea studiilor și în deosebi a 
celor istorice, mai ales de când prin legea 
de la 11 Aprilie 1901 s’a dat Academiei 
și biblioteca centrală a statului, împreună 
cu subvențiunea anuală de 25 000 lei.

Oolecțiunile .se complecteză și cresc 
repede, numărul lucrătorilor cresce și el 
neîncetat în cele două săli de lucru: a 
cărților tipărite și a manuscriptelor și do
cumentelor. Foile statistice regulate, cari 
se țin de serviciul bibliotecii și se publică 
la fie-care sfîrșit de lună, arată acâstă 
crescere. Statistica sporului colecțiunilor 
și a frecuenței consultării materialelor în 
anul 1902 arată, că în acest an 21'928 vo
lume tipărite au fost comunicate la 5174 
cetitori și că 830 volume au fost împru
mutate acasă la 44 persone: că 575 cer
cetători au consultat 2388 volume manus
cripte, er 410 au consultat 22.618 docu
mente și că crescerea colecțiunilor a fost 
următdrea. In total:

De la cassa M. S. Regelui s’au pri
mit în dar două publicațiuni ale lui F. Mar- 
cuard.

Academia a primitîn decursul anului mai 
multe dnnațiuni pentru polecțiunile ei sci
ințifice.

(Va urma)

Literatură.
A apărut:

„Revista idealistă" pentru litera
tură, artă, sciință, sociologie. Director Mi
hail G. Holban. Prim redactor: N. Vas- 
chide. Anul I. Tomul I. Bucurescî. Redac
ția și administrația Bulevardul Elisabeta. 
nr. 6. Abonamentul pentru Bucovina și 
Transilvania, pe an 40 corone.

Tomul I. are 215 pagini și are for
matul marilor reviste francese bună dră 
cum e „Revue Des Deux-Mondes* și un su
mar din cele mai alese.

Reproducem din „Program—Scop— 
Tendință* următdrele ;

Mult e dulce și frumdsă 
Limba ce vorbim...

Prin titlul, ce dăm revistei ndstre, 
arătăm ce doresce a fi acestă publicație, 
menită a ridica nivelul nostru intelectual 
spre un ideal moral, religios, cât se pote 
de înalt. A apăra idealismul și religia ar 
fi fost un anacronism aoum dece doue-deci 
de ani, nu numai la noi, der și în streină- 
tate. Pe atunci domnea pretutindeni posi- 
livismul în filosofie, materialismul în viața 
de tote dilele și naturalismul în literatură. 
O reacțiune era fatală și s’a produs.

Vom căuta... ca acâstă publicație sâ 
fie un centru, împrejurul căruia se se gru
peze toți cei, cari dându-și semă de pri
mejdia tiranului nostru, vor voi se apere 
credința și principiile de cea mai înaltă 
morală, fie în viața publică, fie în vieța 
privată, și în tote clasele sociale.

Terminând nu putem de cât să spu
nem vorba strămoșescă consfințită de da
torie : Inainte' cu Dumnedeu!“

Salutăm cu viuă satisfacție apariția 
acestei nouă publicațiuni și îi dorim suc
ces deplin în ajungerea țintei, ce și-a 
propus.

ULTIME SC1R1.
Budapesta, 24 Martie. In ședința 

de ac]I a dietei baronul Ivor Kaas 
a adresat ininistrului-președinte o in
terpelație cu privire la meetingul 
socialist de Duminecă, la care s’au 
ținut discursuri ațîțătore contra re- 
ligiunilor recunoscute în țeră. In 
motivare baronul Kaas acusă pe 
conducătorul socialist Bokdnyi, că e 
spionul poliției, care primesce lefă 
lunară de 150 fl. și își dovedesce 
acusarea, cetind chitanțe de ale lui 
Bokănyi. — Deputatul Barta acusă 
guvernul, că lucreză de conivență cu so
cialiștii.

Safia, 24 Martie. Agentul co
merciant bulgar din Monastir, în- 
tr’un interview își esprimă seriose 
temeri, că revoluțiunea nu va în
târzia de a isbucni. El acusă comi
tetele macedonene, că prin-.agitațiu- 
nea lor grăbesc catastrofa.

Constantinopol, 24 Martie. Gu
vernul turcesc a refusat deputatului 
ceh Klofac eliberarea unui pașaport 
pentru Macedonia. Klofac, care re- 
misese comitetului revoluționar din 
Sofia o sumă de bani adunată de 
la conaționalii sei, își propunea se 
întreprindă o anchetă minuț osă în 
Macedonia.

Londra, 24 Martie. Anglia pre- 
gătesce un contra-proiect de reforme 
în Macedonia, spre a-1 opune proiec
tului austro-rus considerat ca neîn
destulător.

Paris, 24 Martie. In ședința de 
ac|i a Senatului, ministrul de externe 
al Franței, Delcasse, a declarat că 
situațiunea Marocului s’a înrăutățit 
și că revoluțiunea se întinde acolo. 
Delcasse a mai c|is, că guvernul nu 
părăsesce din ochi Macedonia. Porta 
recunbsce că reformele sunt urgente 
și neapărat necesare. Franța va pro
ceda de acord cu celelalte puteri, 
înse va face astei, ca se nu se ofen
seze sentimentele umanitare prin in
fluența sa.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. rtaeșianu“ 
slin brașov, 

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

pe lângă portul postai aretat, încă 25 bani pentru 
«ecomandație.)

Scx'tes'î literaro pentru popor.
„Carnetul Iioșuu, o interesantă no

velă nih'hsM, tradusă din germană de Mo
șul. O broșură de 104 pagini, format octav 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșul'* 1 II. III. IV. e cunoscut cetitorilor 
noștri din numârosele sale lucrări publicate 
în foița diarului Gaz. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Oela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10'4 m. sâra.
II. Trenul de persone la ora 7'50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușifl la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 9*27 min. sera.

Dela BucurescI Ia Brașov :
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'55 miu. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim, 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3-‘20
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Sartokimeiu.l

I. Trenul mixt la ora 7'G2 miu. dim.
II. Trenul mixt la ora 1*12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Br-.șov:
I. Trenul de pers, la 6ra 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1<3 ra. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6*50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimes.)

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

„Castelul din Carpați*, roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Fcr>.e, tradus de d-1 Dr. Victor Ornșor cu 
o prefață de Dr. Eliă Dilianu. O carte 
forte interesantă, care n’ar trebui se lip- 
sescă de pe masa nici unui Român. — 
Esemplarul broșat ediț. poporală 1 cor. 6'>, 
broșat ediț. de lux 2 cor 40 (plus 10 b. 
porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto).

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită considerațiune la modul de vețuire 
a țeranului român, de Simeon Stoica, me
dio peusionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se v ude acum în loc de cor. 1.60 cu 
1 cor. -j- 10 b. porto)

Instrucțiuni populare despre ăa- 
torințele și drepturile purtă datorului dere 
edate de Wilhelm Niemandz. Atestă carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„Omulu, noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc de 
George Cătariă înv. Acâstă carte servesc» 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcble 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cugete și consider ațiuni din es 
periența vieții lui Arghirobarb. Con 
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
viețău. „Sdiga veche“ și „laueo musican- 
tul.u Traducere de /. C. Fanțiio broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani ■ 5 bani porto.

I. C. Panțu: „In plasă“. „Ia Baltău. 
„ Cale grea“. „La Code*. „La cârciuma 

lui Tiriplic." Schițe din vidța de.la țtnî. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-[- 
5 bani porto.)

1. C. Panțu: povestire din
viâța unui ciocan. O broșură diu 32 pag. 
ou prețul 16 bani -f- 3 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Antoniu 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de Cr. Sima Prețul 60 b. -(- 6 bani 
porto.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Pop)>. Se recomandă 
mai ales pentru cei vrâu sâ joce teatrul 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după morte, sâu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome- 
nescl și deșertăciunea celor trecător©, de 1. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor.
1.10).

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

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

Taina, norocului sâu Povestea sa
tului Nemernicenl de Tache Brânduș. Acâsta 
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. Pentru 
România 3 lei 20 b.

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

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

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

Tragedia Calvarului de abat 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. Clain“ 
din (Blașiu. Prețu1 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 (pi. porto 10 b.)

Scrieri școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, să pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Câ/ntul în șcâla poporală de 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de BasOvi 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române pen
tru școlele interiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescă“ său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat- 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului d* 'dinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua eaiv“--9 a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

Îndreptar teoretic și practic pentru 
invețămentul intuitiv în folosul elevilor pre- 
garandiall, a învățătorilor și a altor omeni 
pe șcdlă de V. Gr. Boryovan prof, de peda- 
dogie. Elițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(T“ 10 b. p.)

Oral general pentru șcdla română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Geoigiu Matyar. Prețul 80 b. (-}- 10 b. p.

Scriptologia, seu modul de a nvăța 
cetitul scriind. Indreptariu centru învăță
turi la trac area Abecedarului de Basiliu 
letri prof, preparandml pens. Prețul cor. 2 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șcdlele popor, rom. întocmit, pe basa nou 
lui plan ministerial de învăț, de loan Dariu 
cu concursul mai multor bărbați de șcdlă. 
Partea I. pentru anul I-iu și al Il-lea de 
scolă Prețul 32 bani (-}- 10 b. p.)

Aritmetică pentru șcâlel© poporale de 
F. E. Lutrz. Tradusă de un învățător după 
a 9 ediție germână. Anul I și II. de școlă. 
Numerii 110, -10-20 și 20—1C0. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

378 -1902 sz.
tlkvi.

Amresi hirdetmeny kivonat.
A brassdi kir. tbrvânvszek, mint 

teleklonyvi batosâg, kozhirrâ teszi, 
hogy az „Albina“ tak.- âs hitel-int. 
vâgrehajtatonak Brinzea Demeter âs 
neje vegrehajtâst azenvedS elleni 
400 kor. tâkekoveteles 6s jârulekai 
irânti vegrehajtâsi iigyeben a bras- 
aoi kir. tbrvânyszâk (a brassbi kir. 
jârâsbirosâg) teriiletân lev6 a bras- 
sbi 9287 sz. tljkvben fekvo A f 3422 
hrsz ingatlanra 1290 kor.-ban ezen 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârban az 
ârverest elrendeite 6s bogy a fen- 
nebb megjelblt ingatlanok az 1903 
evi Âprilius ho 25 ik napjân delelott 9 
orakor, ezen kir. tbrv^nyszeknâl meg- 
tartandb nyil vinos ârveresen a meg- 
âllapitott kikiâltâsi âron aldl is el- 
adatni fog.

Arverezni szândâkozok tartoznak 
az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpdnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 §-âban jelzett ârfolyammal sză 
mitott es az 1881. evi november l-6a 
3333. sz. alatt kelt igazsâgugytninisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijololt 6va- 
dekkâpes ârtâkpapirban a kikuldOtt 
kezehez letenui, avagy az 1881. LX. 
t. cz. 170. §-a ertelmâben a bânat- 
pânznek a birdsâgnâl eldleges el- 
helyezesârdl kiâllitott szabâlyszerii 
elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Brass 6, 1903 evi januâr 
h6 14-6n napjân.

A kir torvenyszek, mint tlkonvvi 
hatosăg.

K o v â c s,
904,1—1. a. bird.

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

| Prețuri de tot ieftine!

Salonul de resturi
Strada neși'ă nr. 55

au sosit mi transport de mărfuri 
nouă și anume:

Stofe de lână pentru Dame,
Flanele,

Luster, 
Batist,

Z e p h i r e, 
Bretone,

Mâtâsârii negre pentru rochi, 
Bluse de mătase, în colori 

pentru bluse ;
Confocțiune de rochii,

= rochii de doliu =:
și tot ce trebue In confecționarea de rochi.

Mai recomandăm un asortiment 
i ogat de stoic de iân& curată 
pentru bărbați,

cu prețuri forte ueftine.
De o visitare numerosă ru- 

gendune, suntem Cu totă stima

HESCHNEE L SCHWAEZ.

• In atențiunea Onor. Dame!!!
IDia.pă. ce mi-am mutat Magnxinul men

CoxxfectiTjizsLi ele
•9 

din Strada Vămii
în Magazinul meu de haine pentru bărbați 

rîisi piața Șsrisl inuhti $8, 
tot acolo am aranjat un separat pentru

CONFECȚIUNI DE DAME

de

fi
Am ondrea a aduce la cunoscința Onor. Danie, că sunt f' } 

in posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose m > 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol nu am absolut spese, Kî 
nimeni nu pdte concura cu mine, ce privește ielti- O
nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

Tol-deutma asortămesat
Tot-odatâ iml ieau voie a recomanda și bogatuH meu

DEPOSIT DE HAINE, f 
peîîtr’M bărbați; băețî și ©opsî, 

după cea mai noă modă, cta prețuri forte ieftame.
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt £>-

6- 50.(877). cu totă stima
Rogaficuateniielafirmal! HEINRICH SCHUL. Sg

Pis cm i și sosirea trenurilor He slat ret oag. în Brașov.
Valabil din i Octoh. st. n.

mare șâ re? mai meu! h

TA

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Bud pesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. dim in.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8'13 min sâra.
IV. Tr. ace. la orele 6’45 m. dimin.

Dela Brașov la Bucuiesci:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6-55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele ÎIGO a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m.

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

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la dra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.46 miu. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3'15 m. p. m.
Dela Brașov la Zeinesci (gar. Bartolomeiu

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8'50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3‘15 min. p. m. 

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Brassovârmegye alispânjătol

Sz. 3091—1903.

Hirdetmeny.
A tdrvenyhat.dsâgi utalap 1991 — 

1902. âvi zărszâmadâsa a kozigazga- 
tâei bizotsâgnak f. âvi mârezius ho 
6 ân tartott ulesâben 275 sz a. le- 
târgyaltatvân âs eliogadbatâsa az 
1890 6vi I. t. cz. 28 §-a ertelmeben 
az 1903 evi mărczius ho 25-tol kezclo- 
doleg (5-napi kozszemlâre a vârme- 
gyei alispâni hivatal helyisegâben 
ama megjegyzâssel tetetik ki, hogy e 
hatâridd alatt azok a 
ban betekmthetdk, s 
szolamlâsok hozzâm

B r a s s 6, 1903 
ho 20-ân.

hivatalos 6râk- 
a netalâni fel- 
benyujthatdk. 
âvi mărczius

905,1-1
Dr. Jekel, 

alispân.

ii

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


