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LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1904

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

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

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

Abonarea se pbte face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Cestiuni grave principiare.
Astă primăvară, când în con- 

gregațiunea comitatului Sibiiu s’au 
fost făcut din partea Românilor doue 
propuneri de interes mare principial' 
pentru toți Nemaghiarii și de-o im
portanță specială pentru poporul ro
mân, 6r congregațiunea a fost pri
mit unanim ca aceste propuneri se 
fie puse la ordinea cailei congrega- 
țiunei de tdrnnă — era permis de 
a spera, că, 'ajungând în discuțiune 
aceste propuneri, ele vor fi resol- 
vate în mod favorabil de adunarea 
coinitatensă sibiiană.

Era permis de a o spera și mulțl 
se vor fi și purtat pană acum cu 
acesta speranță. Cei-ce cunosc înse 
mai de-aprope împrejurările de la 
noi, prevâ^ură contrariul, și contra 
riul s’a și întâmplat.

In congregația de alaltăerl, pe 
lângă alte cestiuni de interes mai 
mult local, erau puse la ordinea <ji- 
lei: a) propunerea d-lui Nic. Ivan de 
a se înainta prin guvern o adresă 
cătră Majestatea Sa cu rugarea de 
a se restitui banii colectați în favo- 

rea ridicării unui monument pentru 
Avram Iancu; b) propunerea ace
luiași membru român pentru a se 
face o representațîunâ la guvern, ca 
se se revoce ordinul prin care se in
terzice funcționarea partidului națio
nal român și se se permită ținerea 
de adunări publice de cătră partidele 
politice, eventual se fie regulat prin 
lege dreptul de întrunire.

Propunerile de mai sus ce i 
drept privesc direct nisce gravamine 
ale Românilor, ori și cine va recu- 
nâsce înse, că ele sunt tot • odată 
de o însemnătate capitală principiară 
pentru tote naționalitățile nema
ghiare din acesta țeră, prin ur
mare și pentru Sașii ardeleni, din 
sînul cărora se compune majoritatea 
congregației sibiiene.

Confișcarea banilor colectați pen- 
tru’n monumeut în memoria unui 
mare bărbat istoric al,, poporului ror 
mân, ca Avram Iancu, pe basa unor 
motive imposibile ca acela, că Iancu 
ar fi fost „un trădător de patrie11, 
este un fapt, care creeză un prece
dent periculos și pentru compatrioții 
sași, cărora în consecență li-se pote 
interzice ori-ce cinstire a memoriei 
bărbaților lor naționali din acea 
epocă, precum a fost martirul sas 
Roth.

Nu mai puțin prejudițios pentru 
libertatea constituțională și indivi
duală a tuturor, chiar ,și a Maghia
rilor, e faptul, că un guvern eșit din 
sînul parlamentului își permite a 
confisca dreptul cetățenilor de a se 
grupa în partide politice și a ținâ 
adunări politice de partid în limitele 
trase de legile în vigâre. Sașii au și 
trebuit se resimță măsura despotică 
și anticonstituțională a guvernului 
îndreptată contra partidului națio
nal român, căci li-s’a restrîns și lor 
dreptul de a ținâ adunări publice e- 
lectorale pe basa -grupării ca națio
nalitate.

Se tratâză deci de nisce cesti
uni capitale principiare, și Sașii, ori 
cât de oportuniști ar fi ei, nu se 
pot esclude de la apărarea lor, fără 

de a-și tăia pentru tot-deuna crenga 
de sub piciâre. Oăci, deși ac|i parti
dul poporal săsesc e încă tolerat și 
adunările sale sunt tratate mai cu 

I mănuși, nimic nu garantâză, că va 
| rămână tot așa, ci tâte indică, că și 
1 situația lui se pâte schimba mai în 
rău, dăinuind fatalul sistem de gu
vernare actual.

Față cu ambele propuneri ro
mâne comisiunea permanentă a co
mitatului Sibiiu, în care Sașii ase
menea formeză majoritatea, a luat 
o posițiune reservată și evasivă. Nu 
s’a declarat acea comisiune, care se 
pronunță mai întâiu asupra propu
nerilor înaintate congregațiunei, nici 
pentru, nici contra lor și totuși le-a 
respins politicos, cum Sașii o sciu 
face atât de bine în cașuri analbge, 
când nu voiesc să supere pe cei de 
la putere, der nici cu partea cea
laltă n’ar voi să-o rumpă de tot.

Relativ la prima propunere tre- 
bue să recunâscem, că desaprobarea 
din partea majorității săsescl a con
gregațiunei, a motivelor, pe basa 
cărora guvernul a fost confiscat 
banii adunați pentru monumentul 
lui Iancu, cuprinde în sine o posi
tive desavuare a procederii acestui 
guvern.

Dâr observarea, că a cere inter- 
vemrea. Majestății Sale în acâsta 
cestiune, ar fi o causă numai a in- 
teresenților, se contracjice cu consta
tarea de mai sus. Căci cine sunt 
interesenții ? — Românii. Și comi
tatul din ce popor se compune? Din 
Sași și Români. Deci comitatul, care 
trebue se represente interesele în- 
tregei sale poporațiuni e dator, când 
vede, că guvernul săvirșesce un act 
necorect și prejudițios, să sară în 
ajutorul poporațiunei sale fără deo
sebire dâcă se tratâză de Sași ori 
de Români.

încât pentru a doua cestiune, a 
libertății grupărilor și adunărilor de 
partid, majoritatea săsescă a con
gregației s’a ferit chiar de a atinge 
măcar acâsta cestiune și a răspuns 
numai evasiv, ventilând esclusiv acel 

punct al propunerei Ivan, care su* 
leva numai cestiunea eventuală a 
regulării dreptului de întruniri prin, 
lege.

Nici nu era de așteptat altceva 
în situațiunea actuală, când Sașii 
fac parte chiar din partidul gnver- 
nului. Nici n’avem se ne așteptăm 
ca vre-odată causa partidului nostru 
național să afle vr’un sprijin din 
partea majorităților înfluințate de 
guvern ale municipiilor.

Acâstă causă vitală pentru noi 
și pentru succesul luptelor nostre de 
emancipere rămâne să o resolvăm 
noi Românii înși-ne, fără de a mai 
aștepta vr’un ajutor strein, prin în
țelepciune, energie și devotament 
sincer și neclintit.

Răsboiu [vamal cu România ? 
Din Bucuresci i-se telegrafieză Ziarului 
„Budapesti Hirlap": Ministrul comun de 
esterne Goluchowski a făcut guvernului 
român propunerea, ca pănă la aranjarea 
cestiunei convenției comerciale, să se în
ființeze un provisoriu de un an. Propune
rea acesta n'a fost primită pană acum. 
Dâcă nu va succede a-se găsi un mod 
dre-care de soluțiune, atunci raporturile 
comerciale între Austro-Ungaria si Româ
nia ar lua caracterul unui resboitl vamal 
latent. Noul tarif vamal român, care în
tră în vigdre încă la 1 Decemvrie n., con
ține taxe vamale la cari convenția ac
tuală nu p<5te fi obligată, deci guvernul 
român va pune sub vamă forte multe 
mărfuri, cari se esportă din Austro-Unga
ria (în România).

La acesta adaugem, că negocierile 
pentru convenția comercială între Româ
nia și Austro-Ungaria nu vor începe de 
cât în cursul lunei Noemvrie, așa încât 
ele nu vor fi terminate pănă la 1 Dec’ 
când guvernul român urmeză să pună în 
aplicare noul tarif vamal.

0 întrebare economică
ce se impune.

ii.
Cam tot așa este și în ce pri- 

vesce directiva, ce o putea da și avâ 
literatura economică și revirimentul 
ce-1 pâte produce ea. Să se adreseze

FOILETONUL „GAZ. TRANS,.

(ă)

Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

— Urmare. —

2.
In Tarbes, orașul comercial de pe 

Adour, prietenii se despărțiră.
Roche-Bartelot se dădu jos, pe când 

Jean Moulin și-a urmat drumul spre Oau- 
terets. Moulin era nu numai un funcțio
nar dibacii! de poliție, der și un amic en- 
tusiast al naturei. Ii salta inima de bucu
rie, când zări piscurile Pireneilor desfășu- 
rându-se înaintea ochilor și când de la 
gară a făcut pe jos cei câți-va kilometri 
prin valea romantică, unde la o înălțime 
de aprdpe o miie de metri este situată 
stațiunea balneară Oauterets, fericirea lui 
era completă. Prin vale vîjăia un părău 
săltăreț de munte. Indatăce însă a zărit 
din depărtare casele, amicul naturei se 
prefăcii ârășî detectiv, omul se prefăcu 

funcționar și de-acum înainte alt gând 
nu avea, afară de însărcinarea ce i-se în
credințase.

In orășel nu s’a oprit mult. Cerii la 
biurou lista locuințelor, întrebă după odăi 
între cari și după quartirul locotenentului 
Gerard.

„Ah, casa unde a locuit Gerard e 
departe!11 răspunse funcționarul de la 
biurou.

„Departe ?“
„Da, mai bine de-o jumătate de 

oră de la oraș, lângă casarraa soldaților 
de la vamă“.

„Atunci nu e pentru mine. Distanța 
de la oraș mi-ar conveni ce e drept, căci 
eu caut tocmai liniștea și singurătatea, 
der lângă o casarmă..."

„Pardon, domnule! Nu trebue să vă 
faceți idee, că ar fi o casarmă cu soldați 
muiți și cu sgomot mare. Numărul păzi
torilor de graniță este fdrte mic și în 
privința acâsta nu trebue se vă temeți, 
că veți fi supărați. Este o liniște com
pletă11.

„Regiunea este încântătore ?“
„Da. Este o regiune din cele mai 

bogate în frumusețile naturei11.
„Atunci vrâu să văd locuința11.
„Insă..."
„Ce însă? Mai este vr’un cusur?"
„Hm... nu sciu. N’ați audit, că în 

părțile acestea a dispărut un ofițer fără 
a i-se mai da de urmă, probabil a fost 
ucis ?“

„Ba da, îmi aduc aminte".
„Ei bine, ofițerul locuia tocmai în 

casa acesta. Nu aparține orarului, dâr 
fiind așa aprope de casarmă, ofițerii o luau 
în tot-dâuna cu chirie".

„D6r n’a fost omorît ofițerul chiar 
în acea locuință?"

„Asta nu!"
„Atunci am se caut se văd totuși 

casa".
Detectivul n’a mai zăbovit să vadă 

și alte odăi, ci luându-și un conducător, 
se duse spre locuința locotenentului dis
părut. Regiunea se deschidea înaintea lui 
din ce în ce mai pompdsă. De ambele 

părți se înălțau nisce păreți de stânci 
îmbrăcați în verdele sombru al molidvilor, 
er casa, ce voia să alâgă era într’o căl
dare adîncă, de unde nu se puteau vedâ 
decât munții,, pădurea și ceriul.

înainte de a întră în casă, Moulin 
își achită conducătorul, apoi bătu la ușă. 
Imediat deschise Silvin. Moulin îl măsură 
de sus pănă jos și cunoscu numai decât 
că ordonanța este om oredinoios și cin
stit. Moulin îi întinse mâna ca unui prie
tin și apoi își luă odăița în posesiune.

In timp ce se aranja în odăiță, Mou
lin puse pe ordonanță să-i povestâscă totă 
șiretenia lucrului. Ordonanța i-a confirmat 
tot, ceea-ce el scia din informațiuuea pri-ț 
mită la Paris. Tot așa și locotenentu 
Autremont, căruia s’a presentat după aceea.

„S’au făcut în adevăr tote cercetă
rile posibile, pentru a găsi pe cel dis
părut?" întrebă Moulin.

„T<5te. Timp de opt (jlile patrulele 
companiei au cutrierat tdte colțurile și 
văgăunile și au scormonit tote ascundă- 
torele munților, întru cât erau accesibile." 
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deci și ea direct poporului de rând, 
ori inteligenței sale? S’ar putea și 
una, și alta.

Decă vom arunca o privire fu
gitivă asupra literaturei nâstre eco
nomice de până ăoum, vom găsi, că 
influința și resultatnl ce ea a dat, a 
fo9t forte modest și n’a putut pro
duce între Românii de dincâce de 
Carpați un reveriment în favorul 
agriculturei raționale. Vom lăsa la 
o parte cărțile ocasionale de agricul
tură apărute pănă acum în limba 
română de omeni străini de ramura 
agronomiei: Cartea de agricultură a 
d-lui G. Moian, învățător de dește- 
ritățl (lucrul manual), Tratatul de 
Crescerea vitelor, scris de un profesor 
de limba francesă din Iași, și Eco
nomia rurală cea scrisă de 12 preoți, 
carî au fost închiși în penitenciarul 
din Seghedin, — căci nu am vroi să 
răpim timpul cetitorului cu recen- 
siunea lor. Nici diferitele povețe și 
instrucțiuni economice ale unui ze
los învățător sătesc diletant.

Din revistele de specialitatea 
•agriculturei, ce apar în limba ro
mână, „Gazeta Săteanului14 numai 
numirea o avea pentru sătean^ der 
încolo era revistă enciclopedică pen
tru pătura cultă, țliarul societății 
centrale de agricultură al marilor 
arendași din România se adresâză 
esclusiv sătenilor și se împarte la 
tăteșcălele dințeră—„Agrarul44 apără 
interesele marilor proprietari agrari 
din România și încă n’are o țintă 
bine definită în ceea-ce privesce pro
gresul agriculturei, căci revistele ma
rilor cultivatori de moșii și domenii 
natural ar fi să promoveze și să 
desvolte esigențele și progresul cul- 
turei mari. La noi „Revista econo
mică44 organul oficios al băncilor, 
încă n’a adus nici un singur articol 
din ramurile agriculturei sistematice.

Vom lua acum numai 3—4 
reviste scrise de specialiști și pro
fesori de agricultură. Regretatul 
Ștefan Pop, fost profesor multă 
vreme la Blașiu, la preparandie și 
Seminarul teologic,—îșî scotea și un 
jurnal „Economul44 — a încercat să 
compună un Manual de agricultură, 
special pentru trebuințele țăranului 
riostru, pe care îl întitulase Econo
mia Rurală, dăr n’a reușit. Cartea 
sa nu s’a bucurat de trecere și de 
iubirea poporului nici pănă-ce era 
în vieță autorul, care s’a mutat în 
urmă la Bucurescl. D 1 Ștefan Pop 
era om cu cultură superiâră, bun 
pedagog și om cu vederi largi 
și în cele economice și cu esperiență 
îndelungată; deci nime nu-1 pote 
bănui, că na cunoscut nevoile ță
ranului nostru și n’a voit se-1 ajute. ,

Profesorul Dr. Popovioi Lupa, .

„Și totul de geaba?”
„Absolut nimic nu s’a putut găsi. 
Moulin se uita aiurit în pământ.
„Ce aveți de gând să faceți înainte 

de tote?44 întrebă ofițerul după o pausă.
„Am să mă amestec printre public, 

voii! ispiti locuitorii, voii! merge în escur- 
siuni spre a face cunoBcință cu țeranii 
din împrejurime. Nu mă îndoiesc că aceștia 
cunosc mai multi indivizi bănuiți că fac 
contrabandă și îmi vor atrage atenția asu
pra lor44.

„Credeți că bietul Gârard a fost vic
tima chemării sale?14

„Alt-ceva nu-mi pot închipui. Cine 
să fi putut avă interes la omorîrea lui? 
De altmintrea ce fel de ofițer era?

„Era un ofițer fdrte brav".
„II iubeau subalternii?
„Erau gata se trecă prin foc pentru 

dânsul44.
„N’avea dușmani?”
„Pe nimeni, afară de contrabandiști44.
„Și ce fel de vieță ducea?14
„Ireproșabilă44.

însărcinat de Casa Șcălelor din Bu- 
curesci, a încercat să compună un 
op elementar de agricultură, care să 
fie ieftin, destinat de a servi ca 
Manual didactic pentru șcălele ele
mentare de agricultură, pentru șco- 
lele sătesc! și de carte de consul
tat pentru învățătorii sătesc!. Cartea 
fiind subvenționată și tipărită pe 
spesele Casei Șcâlelor, autorul a pu
tut să-o scâtă și dea pe un preț 
destul de ieftin. Agrologia și cul
tura plantelor la olaltă cu 2 lei; 
n’are nimeni de a-se plânge, că n’ar 
fi destul de ieftină. Resultatul prac
tic? In șcălele elementare de agri
cultură nu s’a putut introduce ca 
manual didactic în șcălele sătesc! 
cu atât mai puțin, âr învățătorii se 
plâng, că nu se pot servi de ea.

Un alt confrate, director și pro
fesor la o șcălă română de agricul
tură de curând înființată, ne scrie, 
că dânsul a compilat, tradus și co
piat și a făcut un manual complect 
de economie, cam 20 căle de tipar, 
indiferent, dăcă autorii, după cari a 
lnat, a copiat și tradus sunt din cei 
mai buni, și decă aprecierile lor se 
potrivesc cu raporturile năstre so
ciale, economia de sol și climă, orî 
ba și decă manualul este bine scris 
într’un stil ușor și la înțelesul po
porului, ori ba? L’am‘sfătuit să o 
mai țină, și să nu o publice, căci 
pe lângă muncă se angajâză închel- 
tueli mari, pe cari nici după flece 
ani nu și-le va întărce. Noi toți în
tr’un interval de 30 de ani, n’am 
reușit să dăm aceea ce vroesce(?) 
poporul, și dânsul după 3 ani deja, 
să o fi găsit, și încă după autori 
străini!! Bunăvoința și munca de 
sigur, că nici dânsului nu i-se pot 
contesta.

Bibliotecele poporale economice 
ale „ Asociațiunei44 și ale „Domenii
lor Corânei44, după broșurele apărute 
pănă acum, pe motivul îeftinătății, 
le putem trece cu vederea, mai cu 
sâmă, că multe din ele sunt compi
late de âmeni străini de materie, ce 
vor să o infiltreze în alții. Cu lite
ratura economică poporală deci n’am 
reușit și cu greu se va produce un 
reviriment, când maioritatea popo
rului cultivator abia scie ceti și 
scrie.

(Va urma.)

Deschiderea conferinței inter- 3 
parlamentare pentru arbitragiu și pace 
s’a făcut cu mare solemnitate alaltă-erî 
în Boston. D-l Hay, secretar de Stat la 
ministerul afacerilor streine, a urat bună- 
venire delegaților în numele guvernului, 
și a declarat, că președintele republicei 
Roosevelt examinâză cestiunea de a ne
gocia cu acele state europene, carî ar 
dori încheiarea unor tratate de arbitragiu.

„Nu sciți să fi avut vr’o dragoste, 
din pricina căreia să-și fi atras vr’o duș
mănie?

„Nimica. Gârard avea la Toulouse 
logodnică, der pe cât sciu eu, nimeni nu-ț 
dușmănia din pricina acesta.14

„Ne-au mai rămas contrabandiștii 1 
Decă îmi alcătuițl o listă despre indivizii 
su3pecțî, pot să-mi încep cercetările încă 
astăzi." Peste o oră Moulin avea lista. După 
ce a studiat’o cu de-amănuntul, și-a în
ceput lucrarea. Tdtă (fiua cutriera împre
jurimile, stetea de vorbă cu țăranii și 
industriașii, întră pe la birturile părăsite 
pănă la îndepărtările cele mai mari. T6te 
în zadar. Nicăirî vr’o urmă. Nici măcar 
umbra vr’urtei umbre.

Intr’o diminâță se sculă forte indis
pus și începu să se îmbraoe. Ișî alesese 
din adins odaia, în care a locuit locote
nentul dispărut. Nu că ar fi așteptat de 
la acestă alegere vr’o promovare a cerce
tărilor sale însă nu voia să lase neobser
vată Dici o măsură ce ar fi putut avă 
vr’o valore cât de neînsemnată întru ajun

D-l Hay exprimă speranța de a pute su
pune aceste tratate Senatului în cursul 
viitorei ierni. Tot de-odată d-l Hay a re
înnoit deolarația, că d-l Roosevelt are in- 
tențiunea de a învita guvernele se con
tinue opera conferenței de pace de la 
Haga și în acâstă privință are speranța 
de a pute atrage, în curând, atențiunea 
guvernelor asupra cestiunei contrabandei, 
momentul actual fiind nepotrivit, căci ces
tiunea pdte fi pusă în legătură cu răs- 
boiul ruso-japones.

Din Macedonia sosesc erăși sciri 
neliniștitdre. După o telegramă din Bel
grad, bandele bulgare prigonesc pe locui
torii sârbi din Macedonia. Autoritățile 
turcescî nu i apără. Comitagii condamnă 
la mdrte pe locuitorii sârbi mai bogați 
și-i ucid în mod barbar. Acestă pustiire 
a elementului sârbesc neliniștesce în mare 
grad guvernul sârbesc. Ministrul sârbesc 
de esterne hasiei a chemat la Belgrad pe 
consulul Risticl din Uskiib, care a avut o 
lungă conferență cu Pasici, er acesta a 
cerut o audiență la rege. Se așteptă cu 
mare încordare decisiunea guvernului. 
Probabil, că evenimentele aceste vor 
grăbi călătoria regelui Petru la Euxino- 
grad. be crede, că guvernul sârbesc va 
adresa Turciei o notă de protestare, 6r 
marilor puteri un memorand.

Combaterea malariei.
De Dr. I. Popp, medic-colonel.

(4) (Urmare.)

Se mai cităză împotriva teoriei 
acesteia și faptul că mulțl marinari 
cari sunt nevoiți a-se aprovisiona cu 
apă potabilă pe câstele infectate cu 
malaria, nu se îmbolnăvesc de acâstă 
bolă, dâcă se păzesc și observă precau- 
țiunea de a nu debarca pe uscat. 
Norton a demonstrat, că Introduce
rea de apă de beut ireproșabilă în 
fortărețele infectate n’a putut să re
ducă intensitatea malariei.

Nici teoria aerului nu s’a putut 
susțină. Ea nu se putea aduce în 
consonanță cu hipotesa că localități 
grav infectate pot se fie în vecină
tate cu localități aprope imune și 
că navigatorii, carî debarcă la un 
mal din apropierea unei localități 
infectate, înse nu întră mai de
parte pe uscat, n’au căpătat bâla, 
pe când dăcă aerul ar conțină ve
ninul, atunci ar trebui se-1 propage 
la distanțe mal mici.

Atunci s’a ivit teoria țînțarilor 
cunoscută deja de Romani. Cel din- 
tâifî a fost Laucisi, care a descris 
pe acești țînțari ca propagatori ai 
infecțiunei. La 1883 medicul ame
rican King a enunțat bănuiala în 
privința țînțarilor ordinari. Laveran 
(1891), Koch (1892) și Manson (1894)

gerea scopului. Stetea gânditor la ferestră, 
i singura ferestră ce oavea mica cameră, și 
privea distrat la păretele de stâncî, ce se 
înălța față ’n față. Sdrele lumina tocmai 
pisourile munților din împrejurime. Moulin 
nu putea să vadă sorele, căci era ascuns 
după munți și se delecta numai în re
flexul luminei ce cădea asupra piscurilor. 
Arborii erau scăldați într’o lumină arămie. 

Detectivul însă mai . observă un lu
cru. Printre molidvii chirciți din vârful 
stâncilor zări ceva sclipind, par-că ar fi o 
suprafață mai mare de sticlă, de care se 
reflecta lumina sorelui. Intâiu nu a dat 
nici o importanță acestui fenomen, după 
ce însă se uită mai îndelungat, se întrebă 
ore ce obiect păte să fie acolo, care pro
duce sclipirea? Pote o suprafață de apă? 
Nu, căci atunci n’ar fi putut observa de 
jos strălucirea. Nu putea să fie decât un 
obiect care avea o posiție verticală. Mai 
aruncă o privire într’acolo, dâr reflexul 
dispăruse șf nu-1 mai putu descoperi.

(Va turna.) 

au susținut hotărît acâstă teorie. 
După-ce Manson a descoperit, că un 
mosquito este mijlocitorul vermelui 
filar (Fadenwurm), medicul militar 
engles Ross, din India., a tratat ces
tiunea mai de-aprâpe. El a făcut 
cercetări migălâse asupra țînțarilor, 
făcu la 1896 experimente cu înțe
pături de mosquitos asupra bolnavu
lui de malaria și la 1897 a putut 
se descopere parazitii malariei în doi 
țînțari (anopheles) pe cari el i-a cul
tivat din larve și i-a hrănit cu sân
ge infectat de malaria. Pas de pas 
a urmărit el apoi desvoltarea para- 
siților malariei în corpul țînțarilor 
și a demonstrat că specia de țînțari 
numită cu terminul scientific ano
pheles sunt isvorul și purtătorii infec- 
țiuneî.

Independent de Ross a ajuns și 
Grossi, zoologul italian, la același re- 
sultat. El a descoperit la 22 Maiu 
1899 pe „adevăratul spion44 al bă
lei, pe așa numitul anopheles claviger. 
Dovada clasică pentru tesa anophe
les a adus’o Manson la 1900. A ce
rut să i-se trimită la Londra . anop- 
holes-i infectați cu parazit! din sân
gele omenilor îmbolnăviți de malaria. 
Acești ’ țînțari l’au înțăpat de câte
va ori pe tînărul Manson. Urmarea 
a fost că Manson s’a îmbolnăvit la 
12 cțile de friguri intermitente tipice. 
Așa der țînțarii numiți anopheles-î au 
produs malaria la un individ, care 
mai nainte nici odată nu suferise de 
acestă bălă si chiar si locul unde 
s’a făcut experimentul era cu desă- 
vîrșire imun de malaria.

Este constatat așa-der, că ma
laria considerată pănă acuma ca pro
totipul bălelor miasmatice, de fapt 
este o bălă tipică contagiosă, contagiul 
însă nu se face direct de la om la 
om,-ci prin mijlocirea țînțarilor ano
pheles. Paraziții malariei trebue să 
trecă întâii! de la om în corpul țîn
țarilor anopheles, spre a-șî face acolo 
desvoltarea prin care să fie din nou 
capabili a infecta omenii.

Deja Laveran cu ocasiunea des- 
coperirei sale epocale a paraziților 
malariei a observat, că unii indivicjl 
parasitarî au capabilitatea de a se
creta formațiuni celulare fărte mo
bile. Cercetând mai departe, a aflat 
că secretarea aeâsta nu este proprie 
tuturor parasiților, ci numai indivi- 
cților la aparență sterili, având mai 
tot-d’auna forma semilunară, la caii 
un stadiu de maturitate cu segmen- 
tațiune în mai multe corpuri par
țiale, adecă parazițl tineri, nu se 
pot observa. Aceste forme de pă
răsiți, repetăm, la aparență sterili, a 
semilunelor și discurilor sferice, la 
îmbolnăvirile prăspete, va să cjică la 
primele accese de friguri, dâcă se 
esaminâză sângele, abia se pot con
stata. Repetându-se însă frigurile ei se 
ivesc mai des și sunt așa de resis- 
tențl, încât chiar și cașurile, la apa
rență cu efect de tratament cu chi
nină, parasiții le supraviețuiesc și în 
cas de recidivă a frigurilor, — ceea-ce 
se întîmpla adesea după mai multe 
luni, — se pot găsi în sânge, chiar și în 
cașul când o nouă infecțiune ar fi cu 
desăvîrșire esclusă prin împrejurările 
externe. (Părăsirea regiunei bântuită 
de malaria).

(Va urma.)

Din congregațiunea 
comitatului Sibiiu-

Am amintit, deja în numărul de eri 
Ia ultimele soiri, că Dr. Liviu Lemengi în 
numele clubului român a declarat, că Ro
mânii nu iau parte la actul alegerii fisol- 
găbirăului din Oisnădie și a celorlalte ale
geri succesive la posturile devenite va
cante, fiind-că prin desconsiderarea dorin-1 
țelor lor referităre la aceste alegeri, se 
simt neîndreptățiți. Toți membrii români 
au părăsit sala pentru durata alegerii.
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In privința propunerei d-lui Nicolae 
Ivan, referitore la fondul Iancu, s’a pre- 
sentat oongregațiunei urraătfirea expunere:

„Ministrul de interne a ordonat la 
1895 sechestrarea banilor adunați spre a 
ridioa un monument lui Avram Iancu pe 
motiv, că „eternisarea trădătorului de pa
trie ar fi identică cu proclamarea celui 
mai negru fanatism, național11. In confor
mitate cu acesta, la ordinul ministrului de 
interne în anul 1900 a fost sechestrat li
bretul de depnnere asupra sumelor adunate 
de Titu Liviu Albini, ce era depus la 
„Asociațiune“, pănă se va decide de cătră 
.guvern felul oum va fi de întrebuințat 
acea sumă. Rugămintea „Asociațiunei14 
adresată ministrului pentru liberarea acelei 
sume, seu cel puțin să fie ascultată „Aso- 
ciațiunea14 în privința întrebuințării sumei 
nu s’a putut împlini, defirece în privința 
acesta numai autoritatea este în drept a 
■decide.

„Defirece din actul de grație al Ma
iestății Sale, prin care permite repatriarea 
osămintelor lui Rakoczy, „stigmatisat în 
legile țării ca trădător de patrie14, se vede 
că M. Sa doresce să-și mulțumâscă tfite 
popdrele, N. Ivan propune a se cere de 
la M. Sa un asemenea act de grație, spre 
a mulțumi pe Românii insultați prin stig- 
matisarea lui Iancu și să li-se permită 
Românilor a ridica un moment eroului 
național lancu“.

Comitetul permanent a făcut urmă- 
tfirea propunere:

„Deși congregația municipală nu pfite 
reounfisce ca juste motivele, pe cari s’a 
•ordonat la timpul său sechestiarea fon
dului destinat pentru ridicarea unui mo
nument lui Iancu, totuși crede, că invocarea 
grației M. Sale este treba celor interesați 
— și comitatul nu se simte competent a 
.se amesteca in acostă afacere1'.

Propunerea comitetului permanent 
după o desbatere la care au luat parte 
d-nii Ivan, Dr. Lemenyi, — Dr. Bruckner 
și Wittstock, s’a admis cu majoritate de 
•voturi.

Tot în ședința acesta a fost la or
dinea (jilei propunerea d-lui Ivan în pri
vința unei adrese, care să se înainteze 
guvernului, cerându-se revocarea ordinului 
referitor la disolvarea partidului național 
■român, pentru-ca partidele politice să pfită 
ține întruniri, eventual cerându-se regu- 
larea dreptului de întrunire prin o lege 
•specială.

Comitetul permanent a făcut propu
nerea, ca actualmente se nu se facă altă 
adresă în privința acăsta, dedrece comi
tatul Sibiiului a cerut deja anul trecut 
regularea dreptului de întrunire prin o lege 
specială.

Propunerea oomitetului sprijinită de 
Dr. Bruckner și Wittstock a fost primită cu 
majoritate, și prin urmare propunerea sus
ținută de d-1 Ivan a cădut.

Resboiul rnso-japones.
Situația în Manciuria.

După soirile din urmă, Japonesii, cari 
.au început să înainteze acum vr’o două 
•săptămâni spre Mukden, merg înainte ffirte 
încet și grosul trupelor lor se află tot 
acolo unde se aflau la 15 Sept. Avangar- 
dele lor însă sunt în contact continuu cu 
.avangardele Rușilor spre sud de fluviul 
•Hun. Nu trece fii în care să nu se dea 
.câte-o ciocnire.

„Times* din Londra află din Tokio, 
■că la fluviul Hun nu se află decât două 
divisiuni rusesoî, er patru divisiunl sunt 
3n Mukden. Cealaltă parte a trupelor lui 
Kuropatkin s’ar fi retras la Tienling, unde 
Rușii lucreză la fortificarea posițiunilor lor 
de luptă. Grosul trupelor japonese se gă- 
sesce cam la 20 miluri spre nord de Liao- 
yang.

„Tageblatt" din Berlin află din Muk
den, că starea sănătății trupelor rusescî e 
■bună. Singuraticele batalione sunt ații mai 
tari ca la Liaoyang. Armata întregă se 
află sub comanda supremă a lui Kuropat- 

!kin. Japonesii se intăresc cu șanțuri și la 
Liaoyang și Hayciong arangieză cuartire 
de iărna.

.Aseiiarea Port-Arthurului.— Lupta crâncene.
Agenția „Reuter* primesce din Cifu 

.următorea telegramă: Cu ocasiunea ulti

mului asalt contra Port-Arthurului, Japo
nesii au atacat de repețite-ori colina Căr
bunelui, ffirte importantă pentru Ruși. La 
22 Septemvrie Japonesii au ocupat acestă 
posițiune. Dedrece recucerirea ei de cătră 
Ruși ar fi fost un lucru ffirte cutezat, ge
neralul Stossel n’a voit se dea ordin pen
tru acâsta, ci a învitat numai pe cei-ce 
voiesc să ia parte ca voluntari la atacul 
acesta. Toți, cari au fost întrebați, s'au de
clarat gata a întră în foc. Ofițerii și sol- 
dații s’au înarmat cu granate ce se pot 
arunca cu mâna. După o teribilă luptă 
li-a succes Rușilor a isgoni pe Japonesi 
din tote posițiunile. Rușii afirmă, că în cele 
4 dile de luptă, pierderile Japonesilor au 
fost de 10,000. Generalul Stossel a dat un 
manifest, în care mulțumesee lui Dumnezeu 
și eroicilor apărători, pentru respingerea 
asalturilor inimicului.

Diarele din Londra publică următfi- 
rea telegramă ou data de 3 Octomvrie : 
Eri au sosit la Cifu 80 de Chinesi din 
Porth-Arthur. Ei afirmă, că atacul de la 
26 Septemvrie al Japonesilor contra for- 
tăreței s'a sfârșit cu enorme pierderi japo
nese. Au cădut cel puțin 50,000 de fimenî (?) 
Luptele au fost nespus de sălbatice. Ja
ponesii au dat năvală pănă și contra ba
ionetelor rusescî, așa că se luptau piept 
la piept. Șanțurile s’au umplut de ca- 
davte. Japonesii însă, furioși, au atacat 
din nou și de trei ori au repetat asaltul, 
ajungând pănă sub zidurile rusescî, însă 
glonțele ce cădeau ca ploia, i-au nimicit 
aprăpe pe toți. Japonesii au mai desfășu
rat o înverșunată resistență la o redută, 
dăr au trebuit să se retragă în urma focu
lui ucidător al Rușilor.

Etă acum ce se mai anunță din Lon
dra: Despre luptele de la Port-Arthur so
sesc amănunte înfiorătdre. Se afirmă, că 
la 22 Septemvrie când Rușii au făcut o 
erupțiune din fortăreță, s’a desfășurat o 
luptă așa de turbată între dușmani, înoât 
dintr’un regiment japones n’a rămas aprope 
nici un om; 4000 de Japonesi au căcjut. 
Un batalion japones, care lupta în vale, 
a fost topit păna la ultimul om de cătră 
Ruși. Un al doilea batalion a fost strîm- 
torat în șanțuri și a fost măcelărit. Un al 
treilea batalion a fost gonit în rețele de 
sîrmă electrică și a fost pustiit total.

„Daily Chronicle* primesce soirea, 
oă Sâmbăta trecută a fost un scurt armis
tițiu la Port-Arthur pentru îngroparea iner
ților. Ofițerii inimici s’au salutat cu poli
teță, fir după înmormântarea celor căduțl 
lupta s'a început din nou. In decursul ar
mistițiului Rușii au întrebat ironic pe Ja
ponesi, decă au și ei atâtea provisiunl ca 
garnisona fortăreței?

Față cu soirile fiarelor englese, se 
anunță din Tokio, că asediații sufer lipse 
mari. Flota rusfiscă din port e rău strîra- 
torată, încât se așteptă o nouă încercare 
de a-se refugia. Tot din Tokio se ves- 
tesce, că artileria japonesă domineză acum 
portul întreg.

Kuropatkin — comandant suprem.
Din Petersburg se anunță următorele: 

Țarul a numit pe Kuropatkin comandant 
suprem al ambelor armate rusescî. Alexiew 
rămâne locțiitor, însă nu se va ocupa de
cât cu afaceri civile. Comandantul armatei 
întâiu va fi Linevicl, comandantul armatei 
a ddua Grippenberg, care la mijlocul lu- 
nei Octomvrie va pleca în Asia orientală. 
Marele duce Alexandru Mihailovici a ple
cat în Oaucas. Prin acâsta se desminte 
svonul, că marele duce ar fi fost numit 
oomandant suprem în Manciuria.

SC1R1LE DILEl.
— 22 Septemvrie v.

Afacerea șcâlelor catolice din Ro
mânia. Inoidentul întâmplat in institutul 
„Notre Dame de Sion“ din Galați cu fra
ții Basarabeanu a avut drept urmare o 
investigație nouă, ordonată de ministrul 
român de culte și instrucțiune publică. In 
urma acestui nou ordin d-1 inspector Te- 
odoru a plecat la Galați, unde a luat in
terogatorii superidrei școlei, mai multor că
lugărițe și persdoe, care âu asistat la sce

na regretabilă cu frații Basarabeanii. Din 
Galați d-1 Teodoru a plecat la Brăila, unde 
a interogat pe domna Basarabeanu și pe 
fii ei. Tfite actele au fost transpuse apoi 
ministrului Haret și au fost cetite și des- 
bătute în consiliul de miniștri, care s’a ți
nut Luni în Sinaia.

Un învățat român la museul etno
logic din Clușiu. Foile din Oiușiii publică 
următfirea scire: „D-1 Dr. Iosif Popovicltl 
distinsul filolog român, docent la univer
sitatea din Viena și custode al seminaru
lui român de la acea universitate, a între
prins o călătorie de studii prin Italia, 
Franța și Ungaria cu sprijinul guvernului 
român. D-1 Popovic! se interesâză cu de
osebire de ornamentica poporală română 
și trdcând prin Clușiu a visitat însoțit de 
protopopul Dr. Daianu numărul etnologic 
ce se află în casele lui „Matieș-craiu14. în
vățatul român s’a interesat mai ales de 
obiectele referitore la vieța poporului ro
mân și a relevat înaintea d-lui Dr. Her
mann, directorul museului, importanța de
osebită a unor obieote. Tot odată a pro
mis, că la întdreere se va opri pentru 
timp mai îndelungat la Clușiu spre a face 
studii mai aprofundate.

Industria de casă ungară în Da
nemarca. Eric Ritzau a deschis în Co
penhaga Cin magazin de țesături, broderii 
și alte obiecte ale industriei de casă din 
Ungaria. După cum cetim în foile ungu
resc!, articolele industriei de casă din Un
garia se bucură de mare trecere în Da
nemarca și d-1 Ritzau își va lărgi magazi
nul. Spre acest scop el va întreprinde 
o călătorie în Ungaria, începând de la 
Verșeț pe la Seghedin, Bichiș, Huedin, 
Călata și pănă la Brașov. Din itinerarul 
acesta se vede, că comersantul danes se 
intereseză cu deosebire de industria de 
casă a regiunilor locuite de Români și nu
mitele articole despre cari se dice, că ar 
fi producte unguresc!. în bună parte vor 
fi de sigur productele țărancelor române.

Conflict militar la granița româno- 
bulgară „Cronica" primesce din Asarlâc 
următorea telegramă: Sâmbătă 18 Sept, 
pe când grănicerii români Ifrim și Bădă
ran escortau o căruță prinsă cu contra
bandă, patru soldați bulgari au tras fo- 
ouri de pușcă asupra grănicerilor. Grăni
cerii au răspuns și ei ou focuri. Un sol
dat bulgar a fost ucis, fir altul rănit. In 
timpul luptei au fost omorîțî doi cai. Ga
sul fiind grav, va fi adus la cunoscința 
ministerului de externe, care va ordona 
o anchetă pentru stabilirea responsabili
tăților.

Ciocnire între Greci și Bulgari. 
Se telegrafifiză din Salonic, că lângă sa
tul Tzengo, în districtul Vodena, s’a dat 
o luptă între o bandă de Greci macedo
neni și comitagii bulgari. Doi greci au 
fost uciși și 5 grav răniți. Nouă Bulgari 
au fost uciși și 15 răniți. Acești răniți au 
fost făcuțî prisonieri de banda grecfiscă. 
Comitagii bulgari, spre a-șl răsbuna de 
acesta, au năvălit în satele Griva și Wa- 
ravița și au răpit șfipte notabili greci pe 
care i-au torturat oribil, scoțându-le dinții 
și ochii, tăindu-le urechile și nasurile. 
Toți acești notabili au murit. Doi alți no
tabili greci din localitatea Prokassa au 
fost de asemenea răpiți și nu se scie ni
mic de sortea lor. Pe lângă satele Kli- 
bessi și Grawitza au apărut nouă bande 
grecesc!.

Lupta cu un nebun. In Verșeț s'a 
întâmplat Vineri un cas sensațional. Un 
țăran român cu numele G. Drăghia, căruia 
i-se vînduse averea, a înebunit și ducân- 
du-se la gară s’a suit într’un vagon să 
mergă la Timișora. Neavând bilet, țăranul 
a fost somat să se dea jos. Drăghia însă 
n’a vrut să urmeze somația și scoțând un 
revolver, a împușcat doi polițiști. Vagonul 
a fost scos de pe linie și dus în remisa 
de vagdpe, unde țăranul a stat de la firele 
5 diminâța pănă la miajădi, împușcând 
încă pe un impiegat, care a avut curagiul 
să între la el. In sfîrșit s'a hotărît să ifisă 
de bună voie și atunc'jandarmii luându-1 
în urmărire, l’au împușcat.

Biletele pentru representația dile- 
tanților, ce se va da Duminecă sera în 
sala renovată de la hotel Orient Nr. 1, se 
află de vândare la librăria d-lui N. Giurcu. 
In numărul de mâne vom spune ceva des
pre valfirea literară a pieselor, ce se vor 
represent#.

Horoscopul moștenitorului italian. 
Un astrolog italian.cu numele Papus a sta
bilit horoscopul noului principe moștenitor 
al Italiei, consultând situația planetelor în 
ora nascerei acestui principe. Etă acel ho
roscop: „Principele de Piemont își va ave 
slăbiciunea în ficat și intestine, Pericolele 
fisice se vor ivi în luna a 10-a și in anul 
al 4 lea al vieții. Iu urma îngrijirilor ce 

i-se vor da însă va fi salvat. „Sortea44 
principelui se începe la anul 14 al vieții 
(1918). La etatea de 19 ani (1923) se vor 
ivi în vieța Iui „schimbări raari“, cari vor 
privi și sfirtea poporului italian și vor 
dura pănă la etatea de 23 ani (1927). El 
va vedfi sucombând papismul și ridicân- 
du-se apoi la o nouă strălucire — va ve
dea puterea Angliei înfrântă și Italia și 
Franța, după nenumărate nenorociri — 
unită. La 53 ani (1957) va vede gloria 
Italiei în apogeul seu.

Vindecarea miopiei? Din Londra 
vine scirea, că oculistul engles Dr. Smith 
ar fi aflat un mijloc, cu ajutorul căruia 
s’ar pute delătura miopia. Doctorul Smith 
susține anume, că la omeni tineri miopia 
s’ar pute vindeca în decurs de puține dile 
la omeni mai în vârstă în timp de 3—4 
luni. La persfinele, cari au trecut peste 
50 de ani, invenția d-rului Smith nu se 
pote aplica. — Gam greu de cretjut I

O scenă din rfisboiu. piarele rusescî 
primeso din Vladivostok următfirea infor- 
mațiune: Martori oculari povestesc o scenă 
care dovedesce în mod uimitor sângele 
rece al unui matroz rusesc. In (jiua de 28 
Iulie, când erau să fie înmormântați ofițe
rii și marinarii vasului„Cesarevits44 căduțl 
în luptă, s’a presentat celui mai bătrân 
ofițer, rămas în vifiță, un marinar tînăr 
rănit, cu crucea Sf. George pe piept, di- 
cendu i: „Cu cine — porunciți — să în
mormântez acestă mână ruptă de trup14? 
„Inmormântez’o împreună cu acela căruia 
îi aparține!14 răspunse ofițerul. „Dăr este 
a mea d le ofițer14, replică cu umor mari
narul. „Atunci îngrop’o împreună cu ac|bla, 
care ți-a fost mai scump!“ Marinarul 
plecă și când după un timp ore-care se 
reîntfirse, se anunță ofițerului cu cuvin
tele: „Am îngropat’o împreună cu picifi- 
rele amiralului14.

Bibliografie.
Publicațiunile Academiei Române. 

A apărut pănă acum publicațiunea mai 
jos însemnată și se află de vînfiare Ia ur- 
mătorele librării: Socec et Comp., Buou- 
resci. Otto Harassoivitz, Leipzig. Gerold 
et Comp., Viena (Stefansplatz). N. lorgu: 
„Ștefan cel Mare, Mihaiâ Viteazul și Me- 
tropolia Ardealului*. Prețul 40 b.

ULTIME SCIRI.
Paris, 5 Octomvrie. „Echo de 

Paris14 primesce din Petersburg sci
rea, că armatele japonese au înce
put ofensiva și, ocolind Mukdenul, 
înainteză direct contra Tienlingului.

Petersburg, 5 Octomvrie „No- 
voje Vremja44 comunică, că la 1 
Octomvrie generalul Miscenko cu 
câteva regimente de infanterie și cu 
cazaci, a atacat armata lui Kuroki, înse 
a fost silit s& se retragă. Rușii au avut 
37 morți și mulță răniți.

Londra, 5 Octomvrie. „Daily 
Mayl44 primesce din Cifu scirea, că 
după spusele Cbinesilor, Japonesii 
ar fi ocupat fortul Titseling. Gf-rana- 
tele Japonesilor ajung pănă în oraș 
și pricinuesc mari stricăciuni.

Diverse.
Un succes al îmbrăcămintei „re

form*. O dovadă puternică, că haina re
form ă rămas învingătfire în lupta contra 
modei de pănă acuma, ne ofere raportul, 
pe care I’a înaintat filele aceste camera 
comercială și industrială vienesă minis- 
teriului de coriierciti austriac cu privire la 
fabricațiunea de corsete. Camera accentu- 
eză în raportul ei, că îmbrăcămintea re
form și părerile autorităților medicale au 
avut o influință hotărîtfire asupra sefiterei 
din us a corsetului. Raportul ifice: „De
cursul acestui an de gestiune a fost fa- 
bricațiunei de corsete atât de nefavorabil, 
în cât aprope tote stabilimentele au trebuit 
se reducă în mod simțitor numărul lucră
torilor, ba unele fabrici au fost chiar ne
voite a sista cu totul fabricarea de corsete. 
Causa acestui fenom zace în împrejurarea, 
că moda cea nouă a îmbrăcămintei feme- 
esci (moda „reform") face de prisos pur
tarea corsetelor; la aefista se mai adauge 
și faptul, căprocederea medicilor specialiști 
accelerfiză trecerea de la purtarea corse
tului la abandonarea lui totală".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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reia „Tipografa A. Jtaeșiann“ 
dlia

se pot procura următârele cărți:

pe șoolă de V. Gr. Borgovan prof, de peda- 
dogie. Eiițiunea III. Prețul 2 cor. 40 baniCursul la bursa din Viena.

Din 4 Ootcmvrie n. 1904.™
Renta ung. de aur 4% • • •
Renta de corone ung. 4% - •
Lmpr. căii. fer. ung. în aur .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 
Bonuri rurale croate-slavone . , .
Impr. uug. cu premii
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.—
Renta
Renta
Renta 
Renta
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • •
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 783.—
Acții de-ale B&ncei austr. de credit 
NapoleondorI . .............................
Mărci imperiale germane. . . .
London vista.......
Paris vista.......................................
Note italiene.............................

(La vărțil aici înșirate este a se mai adauge 
■* lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 

reeomandație.)

de 
de 
de 
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hârtie austr..................
argint austr..................
aur austr.......................
corone austr. 4°/0 . .
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. 99.60
. 91.05

, 154.65
16.49

678.75
19.04'/2

117.40 
239-45 

. 95.20 

. 95.15

Cursul pieței Brașov,
D.n 5 Oetomvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.92 Vend. 18.96
Argint român. „ 18.80 „ 18.90
Napoleond’orl. „ 19.02 „ 19.10
Galbeni „ 11.20 „ 11.30
Ruble Rusescl „ 2.52'/2 o <54
Mărci germane „ 117.20 „ 117 40
Lire turcescl 21.50 „ 21.60
Scris, fonc. Altina 5n/" 101.—

»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplioarea dansului nostru de salon

„Romana" dans de colonă în 5 figuri, 
Descrisă și esplicată împreună cu mustea 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață1*,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana1*, unicul dans de colonă român. In 
iărna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei1*. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
etrînsă legătură ou musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplioarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana" se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură la școla superidră de la 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metro- 
politul din Bucurescl. Cartea cuprinde pa
tru volume:

Vol. I Agrologia, său Agricultura 
generală. 34 cdle de tipar ou 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. 
Minister de Agrioultură al României cu de
cidă Nr. 2078 diD 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Eitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar ou 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Here- 
seu în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cdle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său 
organisațiunea și administrarea moșiilor 
mari și miol. Costă 8 cortine.

Cartea d-lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute până acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, oare tratdză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele miol privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
soiinței și technioei agricole moderne. Ea 
ia serios concurențacu cele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile oulte 
germană, francesă etc.

Economia pentru șoolele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șodla 
principală română (din Lăpușul-Unguresc. 
Ediț. a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. porto.)

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

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto : „Sărac in țeră săracă“. Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor^ seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor" etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
b. (-[- 6 b. porto).

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vânzare, de viierl, 
de lăptari eto. îndreptare practică pentru 
înființarea și oonducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din (comit. Sibuului 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-ț- por
to 20 bani.)

Grădina ‘de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor înBlașih. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, 
e de cel mai mare folos practic. Costă 50 
b. (plus 5 b. porto).

îmbunătățirea stării sătenului, de Gr.
G. Peucescu. Prețul 50 bani (pl. porto 5 b.) 

„Cultura și îngrijirea grâului", de I.
Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)' 

„Economia", pentru școlele poporale 
Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus

dogie. Eiitiunea III.
(4- io b. p.)

Oral general 
cu 6 clase și cu un 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-j~ 10 b. p.

Scriptologia, seu modul de a învăța 
oetitul scriind. Indreptariu pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
letri prof, preparandial pens. Prețul cor. 2. 
(+ 10 b. p.)

Antropomorfisme și Antiantropomorfisme 
>n limba română de Nicolae Sulică. In limba 
nâstră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acăsta a d-lui profesor la gimn»- 
siul român din loc Nic. Sulică se distinge 
nu numai prin conținutul său bogat și 
sistematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifioă, ci și prin limbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e ounosout și 
din scrierile sale folklorice filologice de 
păoă acum. Prețul 80 bani (-|- bani 
porto.)

pentru șodla română 
singur învățător de

Cârțî pentru comercianțî
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea inpartidă simplă, de L 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII -|- 
213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială™ de I. C. Panțu. Conține 
modele de ciroulare, scrisori de informațiunl, 
recomanlațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte,, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de Z. G. Panțu. Acăstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-j- 10 bani porto).

F.

de
jorto 5 b.)

ANUNCIURI 

(taerțrai și reci.) 

smi 3 s® adresa subscrise> 
In «sasul pu

ii' licorii unui anunceu mas mdi 
aâ® ffidată se fac® scâd§ment5 
tsaiF® cresc® cu cât pubBâcarsa 
is® H’asc® mS

Admkîstr. «Gazetei Trans.1*

Scrieri școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

joporală, studiu pedagogic de d. D_anu, ou 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
iani, să p6te procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și din 
librarii.

Cântul în școla poporală de luliu 
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 Basiliu 
Rațiv, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șoolele inferidre, preluorată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea 11. Prețul 
50 bani.

îndreptar teoretic și practic pentru 
invâțămentul intuitiv în folosul elevilor pre- 
garandiall, a învățătorilor și a altor omeni
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A- Mureșianu
Brașov, Tergwl Snuiui iW. SO.

Acest stabiliment este provedut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 
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INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

preturI-cureȘe și diverse 
BILETE DE MORMENTARI. 
se primesc în biuroul

PROGRAME ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Awi-rud.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.l

MF „Gazeta Transilvanieift Abonamente la
cu numeral ă io fii. se vinde „Gazeta Transilvaniei"
la zaraful Dumitru Pop și la 

Eremias Nepoții. "W
se pot face ori și când pe timp mai 
indelungat seu lunare.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


