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Mijlocirea lui Delcasse.
Cele ce se petrec ac]i în penin

sula balcanică: turburările și aten
tatele din Macedonia, partea ce-o 
are Bulgaria la aceste evenimente, 
atitudinea Turciei față cu Bulgaria 
și posiția ce au luat’o marile puteri, 
în deosebi Austro-Ungaria, Rusia și 
Francia, pentru a ținâ în frâu gu
vernul Sultanului și a-1 îndruma me
reu pe cărarea așa numitelor reforme, 
— au produs mare neliniște pretu
tindeni și cercurile politice, ca și 
cele comerciale și economice ale 
monarchiei nostre, nu sunt cele din 
urmă, cari se văd cuprinse de în
grijiri pentru viitor.

Alaltăeî a fost interpelat mi- 
nistru-președinte unguresc în cameră 
asupra evenimentelor din Macedonia 
și a amestecului monarchiei austro- 
ungare în afacerile Turciei. L’au în
trebat decă in adever monarchia 
nostră are poftă de a se folosi de 
demonstrația navală, la care parti
cipă din parte-i patru vase de res- 
boiu și e vorba a se trimite încă și 
mai multe în portul dela Salonic, 
spre a ocupa portul și orașul acesta 
în mod durabil? L’au mai întrebat 
decă i-au permis Turcii Austro-Un- 
gariei de a debarca soldați pe teri
toriul turcesc?

Ministru-președiote i-a răspuns, 
că tendința politicei austro-ungare 
nu este de a viola suveranitatea 
Turciei, ci din contră vrea se se 
susțină status quo. Nu se face la. Sa
lonic demonstrație navală, ci în urma 
îngrozitorelor evenimente de acolo, 
vasele de resboiu au fost trimise în 
acel port pentru apărarea vieței și 
a averei supușilor austro-ungarl. De 
vr’o ocupațiune seu cucerire nu e 
nici vorbă.... De altmintrelea cam 
așa se vorbea și înainte de ocuparea 
Bosniei și a Herțegovinei. Pentru 
moment însă se pote da deplin cre- 
cjement asigurării de mai sus, și ca

mera a și achitat’o, luând la cunos- 
cință răspunsul primului ministru.

Nu pote fi vorbă de ocupări 
nouă și cuceriri ale monarchiei nos
tre și de aceea, că sunt la mijloc 
Rusia și Francia, cari nu s’ar învoi 
așa de curend la ele, ne mai vor
bind de Italia și de cele lalte puteri.

In aceeași fli, 9 Maiu st. n., îm
pinși de soirile neliniștitbre ce so
sesc din Balcani, representanții reu- 
niunei de export austro-ungare au 
mers în deputafie la ministrul de 
esterne contele Goluchowski sprea-1 
ruga se apere interesele esportorilor 
austro-ungarl. Contele Goluchowski 
i-a liniștit declarându-le, că după 
a sa firmă credință nu e causă de 
a-ne teme de grave complicațiuni 
în Turcia și acăsta numai grație 
acțiunei de combinate comune austro- 
rusesci.

Că credința d-lui Goluchowski 
nu e așecjată tocmai pe o temelie 
neresturnabilă, o dovedesce visita ce 
a făcut’o fidele aceste principele Fer
dinand al Bulgariei ia Paris, pentru 
a solicita mijlocirea Franciei. Prin
cipele bulgar se află într’o situație 
de tot grea și amenințătore, fiind-că 
nu are curagiul de a-se opune cu 
totă energia agitațiunilor bulgare, 
ce se urzesc în principat, și nu e 
în stare de a suprima cu forța miș
carea revoluționară din Bulgaria, căci 
atunci ar risca se-șî perdă nu numai 
tronul său, ci și viața.

De aceea s’a dus principele bul
gar la Paris, ca se ceră mijlocirea 
ministrului de esterne Delcasse, ca 
de-oparte Rusia și Austro-Ungaria 
se recunoscă, că nu densul e de 
vină, decă intențiunile sale leale nu 
se pot realisa așa cum doresc acele 
puteri, de altă parte însă se inter
vină grabnic pe lângă Turcia ca 
nu cumva se întreprindă vr’un pas 
provocător diplomatic în contra Bul
gariei, prin care ar putâ-o încurca 

pe acâsta, într’un răsboiu și ar pută 
amenința pacea europenă.

Se cfice, că principele Bulgariei 
a fost ascultat și că Delcassă a pri
mit’rolul de mijlocitor în sensul de 
mai sus.

Mare proroc ar fi acela, care 
ni-ar pută spune înainte cum vor 
pute isbucni amintitele trei puteri 
să salveze viața lui Ferdinand și 
tot-odată și pe aceea a Sultanului, 
care se teme, că decumva va lua 
prea în serios reformele ce i-le cer 
puterile, va fi găsit într’o cji sugru
mat de Albanesl.

Situația în ’Croația a pus pe gân
duri cercurile politice din Budapesta. Spi
ritul național croat de care au fost con
duse ultimele manifestațiunî ale Croaților 
și desele turburări au băgat spaimă în 
șoviniștii maghiari. Scirile ce sosesc din 
Croația, trecând prin retorta oficidsă din 
Agram, nu redau situațiunea în color! 
adevărate. Acesta reiese cel puțin din cele 
ce le comunică fiarele din Budapesta și 
Viena.

Cum-că în Croația esistă o profundă 
nemulțămire o dovedesce și faptul, că 
Banul croat Khuen-Hedervary a plecat Vi
neri sera în mare taină la Viena. Călă
toria acesta a Banului stă în strînsă legă
tură cu ultimele evenimente. După infor- 
mațiunile diarului „Agramer Zeitung^ Khu
en-Hedervary înainte de a pleca, a luat 
tdte disposițiunile necesare, ca în absența 
sa afacerile să fie conduse de cei mai in
timi ai săi. In Viena a fii primit Sâmbătă 
de Maiestatea Sa. Din Viena Banul a ple
cat la Budapesta, unde a conferit cu mi- 
nistrul-president Szell și cu ministrul de 
comerciu. El s’a reîntors eri la Agram.

Fressa șovinistă maghiară atacă vio
lent atitudinea lui Khuen-Hedervary și-l* 
bănuesce mai ales pentru-că plecând din 
Agram s’a dus mai întâiu la Vienași apoi 
la Budapesta. „Egyetertds* scrie d. e.: „Cu 
cât încep se semene mai mult evenimen
tele actuale din Croația cu evenimentele 
de mai înainte (1848), când din Croația a 

pornit lupta implacabilă contra națiunei 
maghiare, cu atât avem causă mai mare 
de a crede, că adi ca și odinioră Croații 
sunt mobilisați din Viena și sunt stimulați 
a se rescula contra statului maghiar*...

Doue soiri, cari se complecteză. 
Cetim în „M-g“ de la 10 Main urmă- 
tdrea scire din Bănat: „Emigrări în masseu: 
Se scrie din Timișora, că acolo emigrările 
au luat în timpul din urmă proporții 
enorme. Dumineca trecută au plecat de- 
aici mai bine de o sută de persdne și în 
curând vor pleca erăși vr’o șdptedeci. 
Epidemia emigrărilor se lățesce dealt- 
mintrea în tot Bănatul și ceea-ce este mai 
curios, nu numai săracii emigrdză, ci și 
familiiile bine situate. Din trei comune 
au plecat în America dilele acestea vr’o 
nouă sute de persone, în cea mai mare- 
parte omeni cu avere.

Fenomenul acesta întristător, în loc 
să-i îndemne pe bărbații conducători ai. 
Bănatului la o activitate îndreptată spre 
sanarea răului, vedem că nici nu se sin
chisesc de el, ci din contră își bat capul 
cum ar pute înjgheba în părțile bănățene 
un nou rikulturegylet“. Etă ce scrie un alt 
jurnal maghiar „Bp. H.“ tot cu data d& 
10 Maiii:

„O noue societate culturală. Tote ți
nuturile patriei au kulturegyletul propriu, 
numai Ungaria de sud nu are. A trecut 
un an de când s’au făcut primii pași pen
tru înființarea unei asemenea societăți. 
Inițiatorilor le-a succes a-și asigura pentru 
acdsta spriginul lui Tallian Bela, vice
președintele camerei. Scopul societății va 
fi a cultiva, desvolta și întări în părțile 
de sud spiritul național maghiar și cu
noștința limbei maghiare...

Apoi nu se complecteză de minune 
aceste două sciri publicate în aceeași di 
în două foi maghiare ?...

Rușii in China. Agenția „Reuter“ 
află din Peking, că Rușii au ocupat Nintch- 
wang cu mari forțe militare. Departamen
tul de stat din Washington a primit în- 
sciințărl oficiale, cari confirmă soirea despre 
întărirea garuisonei rusesc! în NintcKwang

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Mortea mea.
(3) (Urmare).

Cu tdte că mi-se părea, că totul e 
așa de strein, așa de îndepărtat, ași fi do
rit totuși, ca Margareta să refuze serviciile 
d-lui Simoneau.

Domnul acesta locuia într’o odaie 
alăturea de noi și fusesem la densul de 
câte-va ori in cursul bolei mele. S’a ară
tat fdrte prevenitor. Ddmna Gabin spunea 
că Simoneau a venit la Paris numai pen
tru scurt timp, spre a incassa nisce datorii 
vechi ale tatălui său, care murise nu de 
mult într’un oraș din provincie. Era un 
bărbat înalt, robust și fdrte frumos și nu 
puteam să-l sufer, pdte din causa, că-1 ve
deam așa de sănătos. In sera precedentă 
fusese la noi, spre a se informa de starea 
sănătății mele si simții o durere acută, 
când l’am vădut, că șede aprope de Mar
gareta. Ah! Ea era așa de frumdsă, așa 
de voinică!

Și el se uita la densa cu priviri 

adânci, dr ea îi mulțumia surîdând pentru 
amabilitatea, ce o manifesta față de mine.

„Acesta e domnul Simoneau11, dise 
d na Gabin, întorcându-se.

El bătu încet la ușă, înainte de a în
tră, și abia îl zări Margareta, începu să 
plângă din nou. Presența acestui tînăr 
bărbat, singurul, pe care îl cunoscea în 
orașul străin și mare, îi răscoli din nou 
durerea, er el se încerca a o consola.

In întunerecul, ce mă înconjura, nu 
puteam să-l văd, imaginația mea îl zugră
vea însă limpede: era consternat, îngrijat, 
văzând tînăra femeie în o așa desperare. 
Și densa, ah! densa era atât de fermecă- 
tdre cu părul ei auriu despletit, cu fața-i 
palidă și drăgălașe și cu mânuțele ei de 
copil, cari acuma de sigur ardeau de fer- 
bințeli.

„Sunt cu totul la disposiția d-vdstră, 
ddmnă“, fise în sfîrșit d-1-Simoneau încet 
„și vreu se iau totul asupra mea....“

Ea abia putea scdte câte-va vorbe 
d.e sughițul, ce o cuprinse; tînărul bărbat 
se retrase și d-na Gabin îl însoți pănă la I 
ușe. Trecând pe lângă mine, o audiî cum | 
îi vobia de bani: „Asemenea lucruri costă ' 

bani mulți și mă tem, că sărmana femeie 
n’are o para chitiră. De-altmintrea nici nu 
i-se pdte cere.“

Domnul Simoneau dise bătrânei să 
tacă, asta se înțelege de sine, în ase
menea situațiune nu se pdte chinui neno
rocita femeie, el are să se îngrijescă de 
tdte, are se ia totul asupra sa.

Erăși se făcu tăcere adâncă în jurul 
meu. Mă întrebam, ore cât o să mai țină 
apăsarea bălaurului, ce mă tortura. Căci 
de vreme ce tdte le observam, ce se pe
treceau în jurul meu, trebue, că eram 
încă în vieță. Și începui să-mi trag semă 
de ceea-ce se petrecea cu mine. Trebue 
că era un fel de spasm tonic, în care că- 
dusem. Despre asemenea lucruri audisem 
și cetisem eu multe, ba în copilăria mea 
rni-s’a întâmplat adesea, că fiind bolnav> 
cădeam așa în leșin, care dura cesuri în
tregi și chiar inima încă îmi înceta de a 
mai bate. De sigur nu era alt-ceva, decât 
o catalepsie, care mă ține încătușat pe 
pat, er cei dimprejurul meu cred, că sunt 
mort. Sper însă, în curend voiu fi libe
rat, inima îmi va bate din nou, sângele 
va începe se circule drăși în vine, mușchii 

își vor redobândi elasticitatea, mă voiu 
trezi și îmi voiu consola nevasta!

Așa diceam în gândul meu, spre a 
mă îmbărbăta la răbdare.

Trecură cdsuri după cesuri. Ddmna 
Gabin își aduse'dejunul, Margareta refusă 
ori-ce mâncare. Veni după amiada și trecîi. 
Din stradă se audia mereu un sgomot 
surd. Aufiii cum se deschise o ferestră, 
apoi zăngănitul sfeșnicului pe măsuță. 
Ddmna Gabin de sigur a pus o altă lu
minare.

In sfîrșit se întdrse d-1 Simoneau. 
„Ei?“, întrebă bătrâna șoptind.

„Totul e pregătit1*, răspunse el în
cet. „înmormântarea e fixată pe mâne, 
drele 11. Nu te îngriji de nimica și peste 
tot nu vorbi nimic despre acesta înaintea 
bietei femei.“

Ddmna Gabin răspunse: „Medicul' 
morților încă n’a fost aici.“

Simoneau nu răspunse nimica, se 
așecjă lângă Margareta, o încuragiă cu 
câte-va cuvinte, apoi tăcu.

In sufletul meu resuna însă ca un 
clopot de mdrte: „Mâne, la drele 11 va 
fi înmormântarea.*
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Secretarul de stat Hay a cerut președin
telui Roosevelt, care se află în California, 
de a autorisa o acțiune comună a Statelor 
Unite cu Anglia și Japonia contra agresiu- 
nei rusescl. Se mai anunță, că Rusia ar fi I 
năvălit și în Coreea, țiiarele din Londra 
scriu, că dâcă Rusia ar face o incursiune 
seriosă în Coreea, acesta ar avă drept ur
mare o declarare de răsboifi din partea 
Japoniei.

Atitudinea Rusiei a produs o viuă 
emoțiune la Peking, unde evenimentul 
acesta e considerat ca un răspuns la pro
testarea puterilor și ca o declarare catego
rică, că ea (Rusia) e gata a începe 
lupta pentru posesiunea Mandsuriei. Din 
parte oficială chinesă se declară, că împă- 
rătesa văduvă se teme, că procederea Ru
siei va da prilegiu la demonstrațiunl chi- 
nezescl contra streinilor.

Evenimentele din Balcani
Asupra evenimentelor din (Jilele 

ultime în Balcani, telegraful aduce 
următdrele scirl:

Nota guvernului bulgar cătră puteri.

Guvernul bulgar a trimis represen- 
tanților săi din Viena, Paris și Petersburg 
o notă energică pentru a fi înmânată gu
vernelor respective, în care se protesteză 
contra afirmațiunei, că evenimentele din 
Salonic ar căde în sarcina Bulgariei. 
Bulgaria nu are nici o responsabilitate; 
procederea fără nici un scrupul a autori
tăților turcesc! și escesele grozave ale sol- 
daților turci față de Bulgari cu totul ne- 
vinovați, a aruncat populația în brațele 
disperărei, pe cari o mai măresc încă câți
va exaltați. Soirile din Macedonia au pri
cinuit o mare nemulțămire în Bulgaria, 
fapt care ar pute compromite pacea. Nota 
cere puterilor, se intervină fin sensul, ca 
pedepsirea și reprimarea atentatelor anar- 
chiste se se facă sub controlul consulilor 
europeni din Macedonia.

Revocarea notei turcesc!.

D-l Daneff președintele consiliul din 
Bulgaria, a cerut înaltului comisar otoman 
din Sofia de a revoca ultima notă verbală 
turcă, care cuprindea acusațiuni neîndrep
tățite contra Bulgariei. Porta a șovăit la 
început, în cele din urmă însă a revoca 
nota.

In ce privesce tendințele răsboinice 
ale Turciei contra Bulgariei, se pdte con
stata, că cercurile turcesc!, în special cele 
militare, sunt iritate contra Bulgariei pe 
care o fac responsabilă pentru acțiunea 
comitetelor. Totuși atât cercurile de la 
Yldiz-Kioșk, cât și pdrta nu se lasă a fi 
înrîurite de opinia publică și se silesc a 
evita ori-ce complicațiune seridsă.

Albanesii nu fac nici o împotrivire 
contra sosirei de trupe la Djakowa și la 
lpek. Acestă atitudine nu se datoresce,

Vorbe îngrozitdre! Și inspectorul ca
davrelor, „medicul morților", cum îl numia 
d-na Gubin, încă tot nu mai sosia 1 O, de 
ar veni cât mai curând! El ca medic 
practic, de sigur va observa, că nu sunt 
mort, ci numai cataleptic și va face totul 
să mă readucă la vieță!

Și îl așteptam cu nerăbdare din ce 
în ce mai durerdsă.

Se înserase. D-na Gabin, care n’avea 
timp de perdut, începu să lucreze la um
brelele ei și cerb voie Margaretei, să 
cheme pe Dede, „deore-ce“, dicea ea, „nu 
e bine să lăsăm copiii să ședă mult timp 
singuri."

„Aide în lontru", <)ise ea introducând 
fata de mână, „nu fi prostă, ședi aicia și 
să nu mi-te uiți încolo, că apoi ai să vedi, 
ce-i păți".

Femeia credii de cuviință să nu lase 
fata a se uita la mine. Dede însă arunca 
totuși din când în când câte o privire spre 
mine, căci audiam cum mă-sa o lovia 
peste braț și îi dicea mânidsă: „Uită-te 
la lucru, ori te dau afară și la năpte are 
să vie domnul ăsta și are să te prindă de 
piciore." 

după informațiuni confidențiale, decât în- 
credințărei date de cercurile turcesc!, că 
trupele sunt concentrate în aceste locali
tăți numai ca precauțiune contra unor even
tuale intențiuni răsboinice din partea Sta
telor vecine.

Luptă la Gabrovo.

In ciocnirea între două bande de 
revoluționuri bulgari și trupele turcesc! 
lângă Gabrovo, a fost ucis, după cum i-se 
telegrafeză din Sofia diarului „Morning 
Leader", un ofițer german, care comanda 
trupele turcesc!. Rebelii conduși de Stoja- 
nov și Protogeron, s’au retras după o luptă 
crâncenă, în munți.

0 notă turcescă.

„Politische Gorespondenz" publică o 
notă turcăscă în care se spune, că Turcia 
se va mărgini la o energică represiune a 
turburărilor, — fără să se mai gândâscă 
la răsboiu cu Bulgaria, de dre-ce totă Eu
ropa garanteză statusquo în Balcani.

O altă depeșă din Oonstantinopul 
anunță, că în vilaetul Salonic sunt actual
mente 125 de mii de soldați.

Suprimarea Bulgarilor.
Un om politic frances, sosit din Con- 

stantinopol la Varna, a telegrafiat șefilor 
macedoneni de aici, că la Constantinopol 
dispar în chip misterios Bulgarii arestați.

Visitele prințului Ferdinand.

Visita ce a făcut’o principele Fer
dinand al Bulgariei în Paris, stă în legă
tură cu evenimentele din Balcani. Princi
pele a avut o lungă intrevedere cu minis
trul frances de esterne Delcasse.

Principele va face o visită și Maj. Sale 
monarchului nostru la Viena.

0 declarație a lui Goluchowski.

Ministrul afacerilor esterne austro- 
ungar, contele Goluchowski, primind oj de
legație a esportatorilor austro-ungari, a 
declarat, că în urma procederei comune a 
Austro-Ungariei și Rusiei în Balcani, este 
esclusă o încurcătură mai seridsă,

Bulgari uciși.
Joi o trupă de soldați turci a voit 

să pătrundă într’o casă bulgărescă din Mo
nastic Locuitorii casei s’au opus. Turcii 
i-au omorît pe toți, 15, dintre turci încă 
au cădut trei.

Chestiuni agrare.
II. Remedii.

(Urmarea a 4-a.)

Scopul înființărei băncilor Reiffeisen a 
fost ca să servâscăînainte de tdte ca o pâr
ghie la ameliorarea agriculturei, prin ame
liorarea ușor de realisat a technicei și es- 
ploatărei economice, care l’a ajuns nu 
numai pe terenul producțiunei cerealelor, 
ci și a culturei pământului peste tot, apoi 
pe al culturei fânețelor, la ținerea rațio-

Amândouă, mama și fiica, luară loc 
Ia masa ndstră. Flăncănitul fdrfecilor, cu 
cari tăiau hârtia pentru abajururi, îl au
diam forte bine. Număram una după alta 
cum se isprăvia câte o umbrelă, ca să-mi 
mai trecă de urît și să-mi combat frica.

Nu se mai audia nimica în odaie-, de
cât zăngănitul forfecilor. Margareta mi-se 
pare, ațipise de oboselă. De două ori audi 
că Simoneau se sculă și atunci îmi fulgeră 
prin minte, că pote profită de somnul 
Margaretei, ca se-i atingă părul cu buzelei 
Cu tote că abia cunosceatn pe acest băr
bat, sciam că iubesce pe Margareta și 
simțiam tote torturile gelosiei.

De-odată audit, că Dede se hlizea și 
acâsta mă irită și mai mult.

„Ce rî<jî, dobitdcă?" o întrebă mă-sa. 
„Am să te asverl afară, decă nu te porți 
cuviincios. Ce aveai de rîs?"

Copila găngăvi ceva; ea nici nu rî- 
sese, ci numai tușise. Eu însă îmi închi
puiam, că mica Adela a vădut pe Simo
neau, cum îmi sărută nevasta, și asta i-se 
părea atât de comic.

("Va urma). 

nală și cultura vitelor; pe terenul trata
mentului rațional și utilisarea mai bună a 
productelor, și înlocuirea creditului scump 
și ruinător neorganisat, prin obținerea unui 
credit mai ieftin organisat între mem
brii lor.

Nu mai mică este influința lor și asu
pra educațiunei morale și intelectuale a 
țăranului. însoțirile de credit sistem Reif
feisen mai au în vedere și îndrumarea în 
cele economice și instrucțiunea sătenu- 
lui; ele propagă cultura și sciința la sate 
prin arangiarea de conferențe și discuțiunî 
publice între săteni, de conținut economic, 
prin abonarea și împărțirea de cărți gra
tuite și calendare la membri și prin acor
darea de premii la acei cari studieza dife
rite chestiuni economice locale.

Fondurile adunate din beneficiile lor 
nu le împart între membrii, dâr le între- 
buințeză în a mări afacerile societății, even
tual având sume mai mari disponibile, le 
întrebuințeză în folosul obștesc: în a cum
păra ori închiria pășuni bune pentru mânzl 
și viței, a înființa stațiuni de esperimen- 
tație și controlul semințelor, salariază în
vățători ambulanți, au deposite pentru tra
tamentul unitar și desfacerea productelor 
societății, înlesnesc la comune cumpărarea 
de pământuri comunale etc. etc.

De multe ori dintr’o singură reuniune 
cu un scop restrîns, s’a desvoltat și for
mat un mănunchiu întreg de reuniuni lo
cale, cu tot felul de ramificațium și țeluri 
pentru favorisarea și înlesnirea producțiu
nei și desfacerei productelor, pentru aco
perirea și satisfacerea nevoilor casei și 
economiei. Alte-ori societăți cu tendințe 
analdge au pășit la o acțiune comună și 
au format pentru sprijinul lor reciproc o 
Societate unitară centrală cu câte un sin
gur vot, ori câți membri ar ave societa
tea, pentru ajutorul tuturor societăților și 
membrilor. Așa sunt societăți ț&rănesci de 
consum, pentru procurarea de semințe, ma
șini și unelte agricole perfecționate, în- 
grășeminte chimice și nutrețuri concen
trate; societăți pentru esecutarea de ame- 
liorațiuni agricole, pentru angajarea unui 
învățător ori instructor ambulant, pentru 
înființarea unei stațiuni de esperimentație 
și control, în ramura care privesce mai 
mult producțiunea locală; reuniunipeDt.ru 
asigurarea, vitelor și a productelor de ac
cidente; apoi reuniuni de credit propriu 
dise; reuniuni pentru tratamentul unitar 
și mai potrivit al productelor în vederea 
desfacerei lui cumulative, lăptării, cășerii 
și pivnițe societare ca societăți coopera
tive ; societăți de colonisare pentru cum
părarea și parcelarea unui domeniu ori 
moșie mai mare; pentru deschiderea unui 
magazin, pivnițe comune, deposit de pro
ducte etc. etc.

Putendu-se modifica și adapta tutu
ror trebuințelor agriculturei și agriculto
rilor, d’aci răspândirea lor mare între agri
cultorii mici, de au atras și atențiunea 
guvernelor asupra lor, fără însă de a-se 
amesteca în afacerile și cestiunea lor in- 
terioră.

Pe când Reuniunile de împrumut sist. 
Schulter-Delitzsch au prevalat între anii 
1870—80, dâr mai cu sâmă între tîrgovețî 
și micii industriași, însoțirile de credit sis
tem Raiffeisen au luat în Germania un 
avânt enorm în cele 2 decenii din urmă: 
în 1895 erau numai 3200, în 1896 deja 
6391, în 1898 8595, în 1899 9208 și în 
1900 deja 9793. Deverul tuturor caselor 
centrale au fost în 1897 de 818.216,430 
de mărci. Esemplul lor a fost imitat și în 
alte țări și state, compatrioții noștri sași 
au înființat peste 200 cu concursul casei 
de păstrare din Sibiiu sub direcțiunea d-lui 
Wolf, Românii din comitatul Sibiiului abia 
au câteva.

(Va urina)

Bucuresci, 26 Aprilie (9 Maiă).
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.1')

(Manifestațiile studenților univer
sitari și poliția). Voiam să vă raportez 
erl despre manifestația din diua de sf. 
George a studenților universitari, care fu 
turburată prin brusca intervenire a poliției 
capitalei, der fiind pe astăcll convooată în 

sala „Dacia" o nouă întrunire de protes
tare, am amânat scrisorea mea cu o di să 
vă pot raporta despre ambele întruniri.

Reuniunea de protestare ce s’a ținut 
la „Dacia", MercurI, presidată de d-I 
Georgescu, președintele Associațiur.ei ge
nerale a studenților, a avut de scop a re- 
noi protestarea de mai ’nainte a studen
ților față cu persecuțiunile la care sunt es- 
puse foile române din Ardâl, și în deosebi 
„Tribuna", care acum în urma loviturilor 
ce i-s’au dat de cătră procurori și a con- 
fișcării cauțiunei sale a încetat de a mai 
apără.

S’au pronunțat mai multe discursuri 
de cătră d-nii Popescu-Drajna, Tr. Alexan- 
drescu, Al. Dimitrescu, Carada și alțl stu- 
dențl ai Universității din Bucuresci, în care 
s’a vorbit despre persecuțiunile, la care 
sunt espușl Românii din Ungaria și despre 
datoria junimei universitare din România 
de a-șl ridica glasul în favorea fiaților lor 
de peste munți, er în fine s’a primit una
nim moțiunea propusă de președintele 
G°orgescu. In acesta moțiune „se protes
teză contra șovinismului maghiar, care a 
dat o lovitură de morte și diarului „Trib.", 
și se ad.reseză fraților de peste munți un 
salut de încuragiare"...

Dela „Dacia" tinerii universitari au 
voit să mergă în corpore spre a face o 
manifestație de simpatie înaintea localului 
„Ligei culturale". Manifestanții au percurs 
în totă ordinea stradele pănă ce au ajuns 
aprope de „Hotel de France". Aici i-au in- 
tîmpinat cordone de gendarml și de ser
genți ai poliției și au început a-i alunga și 
a-i împrăștia. Parte mare dintre tinerime și 
public s’a și depărtat succesiv prin diferitele 
strade dimprejur, der un grup mare de 
studențl cu stâgul în frunte a reușit a 
străbate prin stradele laterale pănă la lo
calul Ligei. Aprope în același timp au so
sit și gendarml și polițiști în fața Ligei. 
Studenții au cerut dela unul din șefii poli
ției să-i lase să rnârgă pănă în piața Tea
trului, la localul Asociațiunei generale stu- 
dențescl, ca să-și depună stâgul. Pe drum 
însă s’a născut un conflict între organele 
siguranței publice și studențl și în învăl- 
mășala produsă a fost sfîrticat stindardul 
studenților, er unii dintre aceștia fii vul
nerat și alții arestați. Adunându-se pe 
strade mare mulțime s’au mai repetat în
vălmășelile, pănă în fine studenții au isbu- 
tit a ajunge la localul Associațiunei lor.

Din momentul, când gendarmii și ser
genții s’au pus în calea studenților, ma
nifestația s’a prefăcut într’o protestare în 
contra poliției și a procederei sale. S’a 
decis a se trimite o delegație Ia prefectul 
poliției Saita. Acesta i-a primit cu bună
voință și-a esprimat regretul pentru cele 
petrecute, le a promis studenților, că va 
da ordin ca colegii lor arestați să fie li
berați, și s’a oferit că îi va dqsțlăuna ca 
să-și potă procura un nou steg în locuîbelui 
sfîrticat cu ocasiunea tumultului. Ofertul 
din urmă însă studenții l’au refusal.

A doua di studenții au avut o mare 
consfătuire și, în mijlocul iritațiunei ce 
i-a cuprins după cele petrecute Miercuri, 
au decis ? îndrepta protestările lor acum 
în contra poliției și a ține în sala „Dacia" 
o a doua întrunire publică adi Vineri.

întrunirea de adr, Vineri, la care au 
luat parte studenții în număr forte mare, 
s’a terminat cu o învălmășâlă și mai mare 
și mai regretabilă ca cea de MercurI. D-nii 
Georgescu, președintele Associațiunei stu
denților și a întrunirei, loan Dimitrescu, 
președ. societății „Uniunea studenților" și 
alții au ținut vorbiri înfocate blamând pro
cederea și escesele poliției. întrunirea a vo
tat în unanimitate următore* moțiune:

„Tinerii universitari români din Bu
curesci, întruniți adi 25 Aprilie v. în sala 
Dacia, protesteză energic în contra func
ționarilor poliției, cari au lovit și au rănit 
pe colegii lor și au sfîrticat drapelul tri
color al studenților, și decid a nu desarma 
nici un moment pănă-ce culpabilii nu-șl 
vor primi pedâpsa meritată".

Dela „Dacia" studenții au plecat ca 
să manifesteze înaintea localului „Associa
țiunei" lor și a localului Ligei. Ei au apu
cat pe calea „Victoriei". Aici însă i-au

reuniunipeDt.ru
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oprit în drum un cordon de sergenți poli- 
țienescl 6r inspectorul, ce s’afla în serviciu, 
le-a declarat, că orl-ce manifestație pe ca
lea Victoriei le este interzisă, ci să mergă 
pe stradele laterale în piața Teatrului. 
Studenții au urmat ast-fel, der de pe piața 
teatrului, vrând să mergă la localul Ligei, 
dinaintea bisericei Crețulescu au carambo- 
lat ârășl cu organele de siguranță.

O parte din convoiul studenților au 
fost impinșl în curtea bisericei, unde s’a 
produs o învălmășală mare. Mai mulți 
studențî au fost rău bătuți și unii și ră
niți. Alt grup de studențî reușiră a sparge 
cordonul de altă parte și străbătură în 
curtea Palatului regal, urmăriți fiind de 
polițiști. Studenții strigau: Trăiescă Re
gele! In fine interveni însuși comandantul 
gendarraeriei Grațoschi, adjutantul M. S. 
Regelui, și cu concursul unui inspector de 
poliție, puse capăt tumultului, așa că stu
denții putură să-și continue drumul la lo
calul Ligei. Aici studenții protestară din 
nou contra poliției.

Aflu că dece dintre studențî au fost 
răniți: asemenea fură răniți trei sergenți 
de poliție și un gendarm.

Astă seră prefectul poliției d. Saita a 
fost chemat la palat, la ordinul M. Sale 
Regelui.

Aud, că studenții plănuesc a conti
nua campania de protestare în contra po
liției, voind se țină o nouă întrunire.

____  -y- —

In foile bucurescene de Duminecă, 
cetim următorul comunicat al Ligei:

„Liga Culturală, aprobând orl-ce miș
care legală în contra asupririlor, la cari 
sunt espuși frații noștri din alte țări și 
abținendu-se de a judeca cele petrecute, 
declară, că nu a participat întru nimic la 
întrunirile și manifestațiunile pe stradă, 
cari s’au petrecut în dilele de 23 și 25 
Aprilie curent".SC1R1LE DILE1.z

— 28 Aprilie v.

Instalarea episcopului Aradului 
nu a avut loc eri, cum se vestise mai 
înainte. Instalarea se va face Dumineca 
viitdre la 17 Maiîî st. n. Mandatar al I. 
P. S. Sale metropolitului va fi P. C. Sa 
protosincelul Dr. E. Roșea.

Stipendii pentru meseriași. Con- 
sistorul din Blașiu publică concurs pentru 
acordarea ajutdrelor destinate meseria
șilor din fund. Vancea, cassa archidiece- 
sană. Acestea sunt: unul de 120 cor. la 
un sodal care se va face măestru, unul 
de 80 cor. la un învățăcel, care se va 
face sodal, trei de câte 40 cor. și unul de
13 cor. 34 bani pentru învățăceii de me
serii. Petițiile sunt de a se înainta până 
Ia 20 Iunie n.

Representanța comunală a orașului 
Brașov este convocată în adunare gene
rală ordinară pe Mercuri 13, eventual Joi
14 Maid, în casa sfatului. Ședința se în
cepe Mercuri la 4'/2 ore, Joi la 3 dre p. 
m. La ordinea Jilei sunt 19 puncte dintre 
care relevăm punctul 5: „Hfofiunea d-lui 
luliu Moor și soți pentru a se conduce și în 
limba maghiară protocolele adunărei re- 
presentanței comunale11. Punct 11: „Pro
punerea pentru cassarea fântânei săritore 
de pe locul viran din fața giranasiului 
român" și Punctul 14: „Socotelile pe anul 
1902.»

Aceeași representanță va ține Mer
curi 13 Maiu la drele 3 p. m. o ședință 
estraordinară, sub președința viceșpanului 
Dr. Frederic Jeckel. La ordinea dilei: Con
stituirea representanței, alegerea comisiu- 
nilor și a șefului de espediție la magistrat.

Esamenul de cualificațiune la „In
stitui pedagogic gr. cat. din Blașiu" se 
va ține în 4 Iunie st. n. c. și (jilele urmă- 
tore. Cererile sunt de a se înainta Direc
țiunii institutului până în 1 Iunie a. c.

Maialul studenților de la gimnasiul 
român gr. or. din localitate fixat pe <jiua 
de adi s’a inaugurat la orele 6 dimineța 
prin un concert dat de musica militară în

condusă de i ciocnit la gurile Narentei cu vaporul aus
triac „Mosor". „Lussin" a suferit stricăciuni 
considerabile.

fața gimnasiului. Musica era 
însuși capelmaistrul. Concertul a avut ur
mătorul program: 1) „Scii tu" marș de 
Mazalik. 2) Uvertura din „Flotte Bursche" 
de Suppee. 3) „Valurile Dunării" de Ivano
vich 4) „Sunete din România" de Krones. 
5) „Si vous avez rien a me dire" cântec 
de Rotschild. 6) „An der Narenta", polca 
francesă de Wetaschek. 7) „Frauenlist- 
gavotte" de Czibulka 8) „Diana" galop de 
Gleisner. — Un public numeros asculta 
concertul, profesorii și elevii formau gru
puri și se uitau cu îngrijire spre ceriu, fă
când diferite proorociri asupra vremei. La 
drele 8'/2 convoiul a pornit spre „Stejeriș."

— Pănă la drele 5, când scriem 
acestea, timpul a fost pestul de favorabil, 
deși earn recoros.

Serbare în academia „Ludovica." 
Vineri a avut loc în academia de hon- 
vedi „Ludovica" din Budapesta o serbare 
la care au participat representanții armatei 
comune și ai honvedilor și numerdse de- 
putațiuni din comitate. Serbarea s’a aranjat 
din incidentul desvălirei tablelor comemora
tive de marmoră, în cari sunt gravate discur
surile Maj. Sale, a Archiducelui Iosif și a 
Archiducesei Augusta rostite cu ocasiunea 
sfințire! stegului academiei. Tot cu acestă 
ocasiune s’a desvelit și monumentul ri
dicat de un număr de municipii contelui 
Ioan Butler, cel mai mare binefăcător al 
academiei „Ludovica".

Logodnă. D-ș<5ra Maria Turcu și d-1 
Dr. Eugen Piso s’au logodit în Făgăraș în 
diua de 6 Maid.

Excesele sângerose din Chișinen. 
Diarul „Zeit" din Viena scrie amănunte 
înfiorătdre despre măcelul din Chișinen, 
în care a fost omorîți numeroși jidovi. 
Unele diare spuneau, că numărul victi
melor ar fi fost 300. Adevărul este, că 
n’au fost uciși, decât 40 persdne, dintre 
cari însă 10 erau creștini. N’au fost cru
țați nici femeile și copiii. Motivul măce
lului a fost împrejurarea, că în cotnuan 
Dubossar s’a găsit cadavrul unui tînăr 
creștin în etate de 16 anî. Fiind tocmai 
atunci Pascile jidovilor, s’a răspândit vestea 
că tînărul a fost omorît de cătră jidovi, 
spre a-i lua sângele pentru scopuri ri
tuale. — S’au trimis 10,000 de soldați spre 
a-i apăra pe jidovi de furia creștinilor.

Cununie. In diua de 27 Aprilie st- 
v. la drele 3 p. m. s’a celebrat în biserica 
Sf. Dumitru din Bârlad cununia religidsă 
a d-lui Ion Dumitrescu, agentul sucur
salei Băncii naționale din acel oraș cu 
d-șdra Eufrosina 0. Kostake. D-1 Dumi- 
trecu este cunoscut pentru activitatea sa 
zeldsă pe terenul practic al economiei na
ționale, er miresa este descendentă din 
vechea familie moldovenescă a Costăche- 
știlor, din care a ieșit și metropolitul Ve
niamin Costache.

Si-a ucis fiul. Diarul Caucasian 
„Mchak" istorisesce următorele: Un lo
cuitor din satul Caucasian Bayandour cu 
numele Aslamazoff, șî-a ucis în Vinerea, 
patimilor pe pragul bisericei pe fiul său 
în etate de șepțe luni. Supus interoga
torului a mărturisit, că fiind forte bolnav, 
i-s’a arătat în vis sfântul Ion și l’a condus 
într’o vale, unde a veflut pe Dumnedeu 
șetjend pe un tron de aur. Și Dumnedeu 
i-a dis: „Ivane, te fac sănătos: Tu vei 
ave un fiu, pe care mi-1 vei jertfi, când 
va fi de șepte luni". Aslamazoff, însănă- 
toșându-se, a cercat a se achita de votul 
său prin rugăciuni, der n’a reușit. Atunci 
s’a hotărît a-șî jertfi fiul în public, în fața 
bisericei. Populația este forte iritată, fiind
că au arestat pe „omul sfânt."

Atentatorul din catedrala S. Stefan 
Am amintit despre un individ cu numele 
Kondrad Hagen, care a descărcat un re
volver în catedrala S. Stefan din Viena, 
rănind mortal pe un profesor de gimnasiu. 
Atentatorul a fost dus la clinica psichia- 
trioă, unde s’a constatat, că sufere de 
„alienație cronică" și „grandomnie".

Ciocnire de vapdre. Se scrie din 
Triest: Vaporul austriac „Lussin" s’a 

Loviți de trăsnet. Mercuria trecută 
a isbucnit o furtună cu tunete și fulgere 
în apropierea orașului Neu-Ruppin. Două- 
deeî și trei de lucrători au fost loviți de 
trăsnet. Doi au rămas morți pe loc, alți 
doi au suferit lesiunî grave, er ceilalți au 
stat mai multe ciasuri amețiți.

Inaugurarea statuei lui C. A. Rosetti.
Cuvântarea d-lui D. Ollanescu-Ascanio, 

rostită în numele Academiei Române.

— Fine. —

De la 1843 el încetă de a mai scrie 
poesii; inima-i era acum închinată poe
melor în acțiune ale libertății 1 Calea cea 
ardetdre pe care-șl punea cu hotărîre pi
ciorul, sleise acestă primă creațiune a ti- 
nereței. Gu capul sus, cu inima tare putea 
acum să între în arenă și se dea piept cu 
vrăjmașii și cu pismașii.

Pe când odată, ca președinte al Ca
merei, era în misiune la Roma, întrebat 
de cătră regina Margareta a Italiei dâcă 
mai face poesii, Rosetti cu un zîmbet trist 
răspunse „Oh! mi-a încetat de mult cân
tecul, căci suferințele patriei m’au împins 
la luptă!" Și dor în cartea lui de note 
intime scria că: „nimic nu e mai frumos 
decât a fi poet. Poetul se pune la masă, 
ia condeiul și mâna lui pe hârtie, trupul 
pe păment, er sufl’etul în ceriuri, în acele 
lumi ce omenii die fantastice, er eu le 
cred, că sunt în adevăr, poetul trăesce 
de-odată și viăța de om și cea de înger, 
cu deosebire, că în cea de pe păment nu 
simte decât o strimtă fericire, trăind, fo
losind și tot de-odată încântând lumea; 
însă pe de altă parte nimic nu este mai 
nenorocit decât poetul, căci el simte mult, 
și a fi om este a simți, este a fi rdta lo- 
viturei, pentru-că deși omul are multe 
bunuri, însă legile sociale i-le-au răpit 
tdte".

O întregă profesiune de credință, o 
autobiografie a vieței iui în viitorul pe 
care nu-1 putea prevede, căci scria un 
an de abia după-ce se lăsase de poesie, 
pentru a învăța cele ale lumei, ale minței 
și ale împrejurărilor mai de folos și mai 
de temeiu, precum se destăinuia într’o 
scrisore unui prieten.

Și avea să vadă multe, să facă multe 
și se trecă prin multe acest Tribun alpo- 
porului, acest nesățios doritor de libertate, 
acest adorator al sorelui neatârnărei, pe 
care a fost destul de fericit să-l vadă ră
sărind pe ogorele prea scumpei sale Ro
mânii.

Spirit impacient, întreprindetor și 
fără preget la muncă, numai ast-fel se 
pote esplica activitatea lui îndreptată în 
mai multe direcțiuni de odată, numai ast
fel se pdte înțelege enorma înrîurire ce a 
esercitat asupra celor veniți în contact cu 
densul.

Din tote îndeletnicirile minții însă, 
tot teatrului, prima lui pasiune, |i-a rămas 
el slăvitor pănă la morte. Nimic nu-1 bu
cura și nu-i pricinuia o adevărată mulțu
mire sufletescă decât să asiste la un spec
tacol bine presintat din tdte punctele de 
vedere. Avea nu numai dragostea, ci și 
gustul și competența cuvenită, întru ale 
scenei.

De aceea nu a fost critic dramatic 
mai desăvîrșit, nu a fost director de tea
tru mâi ingenios și mai desinteresat decât 
dânsul.

Cu aparițiunea Românului (Vineri 9 
August 1857) începu și pentru arta dra
matică română o eră nouă. Rosetti inau
gura criticele dramatice prin cari nu nu
mai, că dedea sâmă' despre subiectul bu
căților jucate, ci analisa jocul actorilor, 
făcendu-le cele mai judieidse și mai ne- 
părtinitore observation! și îndreptări, lu
minând și călăuzind prin sfaturi și prin 

; esemple punerea și desfășurarea pe scenă 
a acțiunei și a peripețiilor, a decorurilor 
costumelor, accesoriilor, în fine condeiul 
lui elocuent și plin de dragoste, fu cel 
mai sincer amic, cel mai competent ob
servator și cel mai călduros sprijinitor al 
Teatrului Național.

Intr’una din acele critici Rosetti se 
ridica cu vehemență în potriva răului obi- 
ceiu contractat de „nobleță română de 
a-se duce numai la teatrul frances ori 
italian și a aplauda mult, lăsând teatrul 
român în părăsire" și adresându-se tinere
tului de pe atunci (jice : „Deschide-ți inima 
și punga, pune-te pe lucru, ia condeiul și 
ne lumineză, deschide școli și ne învață, 
er nu cere ca perfecțiunea să ne pice din 
ceriO ; er dâcă nu vrei se vefli decât per
fecțiune în totul și în to te, atunci fi cel

puțin consecuent, nu te duce la nici un 
teatru din Bucurescl, nu eși nici decum 
pe ulițile Capitalei, închide-te singur în 
casă și spre mai bună siguranță sparge și 
tdte oglindile"...

Oh! fii bine-cuventat, învățătorule, 
pentru aceste ale tale drepte și nimerite 
cuvinte, cari au rămas și vor rămâne 
pentru noi și la noi pururea tinere și pu
rurea adevărate, căci se potrivesc de mi
nune celor de astăcjî, precum se potri
veau și celor pentru cari le-ai scris, acum 
46 de ani.

Pentru a da o adeverire mai mare 
criticilor sale dramatice și pentru a pune 
în practică învățămintele ce dădea acto
rilor timp de doi ani, Rosetti se hotărî se 
ia direcțiunea Teatrului Național, cu în
cepere de la Iunie 1859.

Hotărîrea de a lua o atât de gin
gașă și de anevoidsă însărcinare era mai 
mult prilejită de nestăpânita voință și de 
zelul ce-1 însufleția în lupta pentru ridi
carea nivelului cultural și dorul de a în
frânge seu cel puțin de a abate, din ca
lea propășirii, pe dușmanii desvoltării mo
rale a poporului român.

De aceea prima măsură ce luâ in
trând în teatru, fu de a deschide o școlă 
de musică vocală, de declamațiune și de 
literatură dramatică, obligând pe toți ac
torii de a-i urma cursurile.

Iși compuse o trupă de elită, puse 
în scenă 45 de piese, dintre cari 15 cu 
totul nouă, avu succese forte sgomotose, 
însă atunci, ca și acum, sala teatrului era 
mult mai gdlă, descuragiarea și paguba 
steteau de straje la porțile teatrului și cu 
tdte că Frosa Popescu în Fiamina, Cos- 
tache Caragiale în Guillaume Tell, Millo 
în Ion Cucievul, Pascaly în Don Garlos, 
Ștefan Vellescu în Călugărița sângerândă, 
erau împreună cu Rosetti chemați și acla
mați de public, acestă unică stagiune a 
direcțiunei lui se sfârși la 15 Maid 1860, 
cedând contractul guvernului.

Puține dile după eșirea sa din teatru, 
Rosetti deveni, pentru întâia dră, ministru 
al instrucțiunei publice în cabinetul presi- 
dat de Nicolae Golescu și deși stătu fdrte 
scurt timp la guvern, avu totuși grija de 
a cere să se așede pe temelii mai sigure 
sdrta teatrului românesc, hotărând spori
rea subvenției și mai multe îmbunătățiri 
și inovațiuni folositore.

Cele hotărîte de dânsul fură aduse 
treptat și cu vremea la îndeplinire de mi
niștri, așa că și aci mâna și influența lui 
Rosetti fură destui de norocdse pentru a 
smulge o altă instituțiune națională din 
lâncezdla în care se afunda, dându-i cu 
mijldcele- de a merge înainte și cuvenita 
bună îndrumare, de care cam în tot-deuna 
dusese, precum duce și astădi, mare lipsă!...

Acest om de caracter, apostol al de
mocrației, polemist viguros, poet grațios, 
artist iubitor și pasionat pentru frumos, 
înflăcărat patriot, sincer și devotat apără
tor al drepturilor și al libertăților publice, 
sfiirit fin și adenc cercetător, inimă caldă 
și suflet larg deschis tuturor aspirațiunilor 
și tuturor aventurilor, turnat în bronz, ca 
nestrămutata lui credință ne stă astădi 
înainte și cu respect adenc ne plecăm ca
petele privindti-1, căci el a fost un frun
taș între fruntașii luptători pentru mărirea 
și neatârnarea patriei, precum a” fost nn 
dascăl iscusit, un învățător plin de însu
flețire, în tdte prilejurile de regenerare și 
de întărire ale neamului nostru.

Eră voi tineri de astădi, cari nu l’ați 
cunoscut și nu l’ați putut prețui, precum 
l’am cunoscut și l’am prețuit noi. luați I 
drept pildă și fie-v§ precum ne este nouă 
în veci de veci scumpă și neperitdre me
moria și faptele lui, ale lui, la picidrele 
căruia, în numele Academiei Române, de
pun împreună cu dragostea și cu inimele 
ndstre, prinosul cel mai curat de statornică 
adrairațiune.

Literatură.
A apărut:

Cuventarea archidiaconului Dr. Mi
ron E. Cristea rostită la 30 Martie 1903 în 
biserica cea mare din Reșinari cu ocasiu
nea parastasului celebrat pentru asesorul 
consistorial Dr. Daniil Popovici Barcianu.

Traduceri din prosatori români. 
In editura librăriei Incze & Mâtyâs din 
Brașov, a apărut de curând o broșură de 
96 pagini, conținând 7. novele traduse pe 
ungurcsce din Slavici, Vlahuță, Delavran- 
cea și Mărunțeanu. Broșura pdrtă titlul : 
Român elbeszelok. Traducerea e făcută de 
Szabo Năndor și costă 80 filer!.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
i Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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