
REDACȚIUNEA,
' jtonistrajiMea șiTipomlla 

Srașov, piața mare »/*• 30. 
Scrisori nefrxncate nu se pri

mesc.— Manuscripte nu ae 
retrimit.

INSERATE
«□ primo.io !a Admlniatrațlune In 

Brațov și la ciruiătoreio 
BIROURI de ANUNȚURI: 

în Ylona la N. Oukes Nachf., 
Nnx. Augenfeld & JEmeric Les
sor, Heinrich Schalek. A. Op- 
polik Nxehr'. Anton Oppelik. 
In Budapostn: la A. V. Gold- 
bergor. Ekstoin Bernat. Iuliu 
Loopold (VII Erzsâbot-korut).

PREȚUL INSERȚ1UNILOR: 
o seriit garînond po o ooldnă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o floria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta^ iese în fllctre Hi. 
Abonamente pentru Anstio-Unzaria: 
Pe un an U oor., pe șAsolunl

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

Pentin România șl străinătate: 
Pe un an 40 franol, po șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Dumineci 8 franol.
8e pronumoră la tote ofi- 

oielo poștalo din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

itanamentnl pentru Bm«
Adtnuustrațiunea, Piața trflie. 

TBrgul Inului Nr. 30, eteciu 
I.: Pe un an 20 cor., pe. șiȘte 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oor. 
Cu duaul în oaaă: Pe un an 
24 oor., pe K luni 12 c., p' ttu 
luni 6 corâno. — Un eaemplar 
10 bani. — Atăt abonamentele 
cAt ți inaerțiunilo aunt a se 
plăti înainte.

Nr. 42. Brașov, Vineri 22 Februarie (7 Martie).

Purtare de neiertat.
Nu seim se se gasâscă în totă 

monarchia nostră popor, care din fi
rea lui se aibă o trăsătură atât de 
optimistă, să se pota mângâia așa 
de ușor, și se fiă așa de mult încli
nat de a se împăca cu sortea sa, 
ca Românul.

Calitatea acesta îi servesce în 
greua sa luptă pentru esistență și 
spre bine și spre reu. Spre bine, 
fiind-că îi ajută a suporta neajunsu
rile și necazurile vieței mai ușor, îl 
face capabil de-a desfășura în grad 
mare perseverență și răbdare, Spre 
reu, fiind-că, de altă parte, tocmai 
printr’asta se deprinde a se mulțumi 
cu mai puțin de cât s’ar cuveni, a 
ave mai puține trebuințe și esigențe, 
și-i slăbesce astfel puterea avântului 
în aspirațiunile sale.

Aceste însnșirî ale poporului 
nostru ies cu deosebire la ivelă în 
timpul de față, când după o resis- 
tență de trei-cjecî și cinci de ani el 
se vede constrîns de împrejurări de 
a-șl da sâmă, că cu cu tote suferin
țele ce a trebuit se le îndure în 
acest nefericit period, se află pote 
numai pe la jumătate drumul și îi 
mai stau înainte încă multe și grele 
suferințe, până ce se-și pbtă elupta 
o sorte mai bună în privința politică 
și națională.

Ce pote fi mai ușor, decât ea 
în momente de aceste de oboselă și 
de rea disposițiă se câștigi atențiu
nea omului năcăjit, vorbindu-i de 
apropriatul sfîrșit al suferințelor sale 
și spuindu-i, că ținta e mult mai 
aprope, decât a visat le vre-odată.

Der este ora consult, este bine 
și este lucru cinstit a face astfel ?

In cei cțece anî din urmă s’a 
păcătuit cumplit în privința acesta. 
Cine nu vede ac|I resultatele desas- 
truose? Er ceea-ce au prestat unii 
în cei trei ani din urmă, de când 
a căcțut guvernul Banffy, în a ameți 
lumea română cu frase seci despre 

„noua eră“ și „dreptatea*, ce ni-o 
va aduce, este de neiertat.

Ce mirare der, decă în urma 
acestor nechibzuințe criminale multă 
lume, care n’are judecata s’a pro
prie asupra mersului lucrurilor a fost 
sednsă a crede, că regimul ahtnai. 
unguresc totuși ar fi serios înclinat 
de-a face pace cu Românii și cu 
celelalte naționalități.

Trei ani întregi aprope cțilnic 
se petrec fapte, cari dovedesc, că 
tot acolo stăm unde am stat, ba în 
multe privințe situațiunea nostră s’a 
mai înrăutățit. După acești trei ani 
vine însu-și șeful guvernului, căruia 
i-s’au atribuit acele bune intențiuni 
de îndreptare și conciliare. și nimi- 
cesce prin declarările sale ori și ce 
speranță, că ar voi să ajute cât de 
puțin causei naționalităților asu
prite. Cu tote astea să mai găsiră 
câțl-va desechilibrați, cari avură ci
nismul de-a voi a face și ac|i pe lume 
să credă, că totă purtarea primului 
ministru Szell n’a fost decât o apu
cătură forte șiretă, prin care a voit 
să-și prepare terenul pentru viitorea 
isbendă a programului său de îm
păciuire.

Și să vedeți cum s’a întâmplat 
lucrul după părerea celor din ces- 
tiuue. Szell are să țină semă de 
oposiția șovinistă maghiară din dietă, 
er totodată vrea să evite a lovi na
ționalitățile cu ciomagul în cap. Deci 
ce a făcut el? S’a ocupat'în vorbi
rea sa budgetară numai cu genera
lități, ca oposiția maghiară să nu-i 
potâ imputa, că ar pacta cu națio
nalitățile, er aceste să nu pbtă crede 
că „n’au seu nu ar ave cu cine să 
stea de vorbă*.

Așa cugetă cei cu „politica de 
acomodare*, și asemeni păreri in
fecte umblă să lățăscă ei în popor.

Acești omeni — cum vedeți — 
s’au lăpădat de principiile naționale, 
pe care s’au basat și se baseză esis- 
tența partidului nostru național, ei 
invocă însă în favorul părerilor lor 

infecte, motivele ce se aduc înainte 
ac|I de cătra oportuniștii de tote 
neamurile și culorile, pentru a-șl 
scusa procederea, care în realitate 
nu este „naționalistă*, ci simpla- 
mente maghiarbnă.

Asupra acestor motive vom mai 
reveni și le vom sdrobi și nimici cu 
argumente, precum merită.

De ce a demisionat Hegedus. 
Etă cum esplică unul din oficioșii lui Szell 
căușele pentru cari a demisionat ministrul 
de comercitî Hegedus:

„Pe Alexandru Hegedus l’au îndem
nat se demisioneze considerațiuni isvorîte 
din constelația parlamentară schimbată. 
Era neapărat necesar, ca fusiunea parti
dului național cu partidul liberal, jfusiune 
săvârșită de Coloman Szell, se primescă 
confirmare și sancțiune prin aceea, ca unul 
din cei mai distinși membrii ai partidului 
fusionat, Ferdinand Horanszky, să între în 
cabinet și astfel se iee parte și el la conduce
rea afacerilor statului și la responsabilitate, 
însuși Al. Hegediis a dat de repețite-on 
espresiune convingerii sale, că Intrarea în 
cabinet a unuia din membrii fostului par
tid național este o recerință a parlamen
tarismului. Condus de gândul acesta, cu 
cea mai nobilă desinteresare șî-a oferit 
portofoliul. Schimbarea, ce s’a făcut în 
conducerea ministeriului de comerciu, este 
numai o manifestare "a structurei schim
bate a partidului liberal și nu este esact, 
când se dice, că în politica cabinetului 
s’a făcut vr’o schimbare fie cât de neîn
semnată".

Sortea autonomiei catolice. „Pes
ter Lloyd“ laudă într’un articol majorita
tea congresului catolic unguresc și epis
copatul pentru atitudinea conciliantă, ce 
au avut’o în congres. Adauge însă, că 
statutul desbătut acum are lipsă, în unele 
privințe, de corecturi esențiale înainte 
de a deveni o basă solidă a autonomiei. 
Corecturile acestea vor fi necesare în ce 
privesce fondurile și șcdlele catolice. Spre 
scopul acesta se va face un schimb de 

vederi între congres și ministrul cultelor. 
— De aici reiese, dice „Alkotmâny*, că 
autonomia catolică numai atunci va de
veni fapt, decă statutul organic va fi așa 
cum voesce ministrul cultelor. Asta e 
realitatea. Atunci de ce s’a mai convocat 
congresul? De ce nu s’a octroiat romano- 
catolicilor autonomia ? Asta ar fi fost o 
procedere mai ieftină, mai scurtă și mai 
sinceră.

Sașii și celelalte naționalități. 
Din Sibiiu i-se anunță „Biroului te
legrafic ungar11: „Comunicatul unei foi 
budapestane despre o pretinsă acțiune a 
deputaților sași, nu corespunde adevărului 
Ori-ce politician sas perhoreschesă alianța 
naționalităților". — Foia despre care vor- 
besce numitul birou telegrafic este „Egyet- 
ertes“. In numărul de erl al diarului nos
tru am adus în traducere verbală ceea-ce 
a scris „E—s“ despre pretinsa acțiune a 
deputaților sași.

La acăsta mai adaugem, că organul 
național săsesc din Sibiiu „S.D.T.U scrie: 
„Cestiunea alianței cu naționalitățile nu 
formeză între Sași obiectul unei disensiuni 
serioseu, er scirea publicată de „D. V.“ 
din Viena și reprodusă și de diarele ro
mânesc!, același organ o declară de nea
devărată. „Amândouă aceste svonurl au 
ceva comun și anume că pretinsele pla
nuri de acțiune ale Sașilor se aduc în le
gătură cu indignațiunea Sașilor față cu 
purtarea lui Rakosi, Pichler etc. Ei bine 
ar fi totuși o prea mare onăre pentru 
acești domni, decă s’ar presupune, că sbie- 
retele și înjurăturile lor ar pute îndemna 
pe representanții poporului săsesc de a-și 
schimba un fir de păr măcar, posiția, ce 
au avut’o pănă acuma".

Din dieta ungari
Budgetul ministeriului de interne.
In ședința dela 4 Martie a dietei s’a 

început desbaterea budgetului ministeriu
lui de interne.

Bobo M.: Spune, că ideia și direcția, 
ce o urmăresce ministrul de interne nu
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0 preumblare pe lac.
Bărcile pluteau atât de ademenitor 

pe lacul luciu, ce se întindea pe dinaintea 
ochilor noștri, încât ara făcut semn lun
trașului din apropiere să ne conducă la o 
barcă.

Cât de dulce se furișau razele sore- 
lui prin încrețiturile valurilor!

„Du-te luntre 1"
Lopețile se isbesc de valurile mici 

dela țărm și conduc cu ușurință luntrea 
în depărtare.

Luntrașul, cu brațele gole și pârlite 
de săre, cu capul gol, într’o cămașă grdsă 
cadrilată, ne mână luntrea pe dinaintea 
promenădii Gmundenului.

Castani stufoși umbresc locul de 
preumblare a publicului. Dinspre pavilio
nul de musică acordurile unui vals de 
ale lui Strauss sunt întretăiate de plescă
itul lopeților. Lumea cea multă, gătită 
pentru musică, se preumblă a lene pe țăr- [ 

mul lacului. Tote cafenelele se văd înțe
sate de public.

Luntrea nostră se tot depărteză, tă- 
indu-șî cale prin apa cristalină, colorată 
de dealurile din apropiere cu deci de co
lori. Lebede svelte, albe ca un cuget cu
rat, cu gâtul lor lung și flexibil, înotă 
majestos pe lângă țermure, așteptând de 
la publicul, ce se plimbă, câte o sfărimi- 
tură de corn seu de franselă.

Pe luciul lacului, care pare o piele 
de crocodil, întinsă ca un covor, se re- 
flecteză căsuțele albe și curate ale lun
trașilor, cari locuiesc pe celălalt țărm al 
lacului. Și cu cât ne apropiem de ele, 
cu atât se vede dinspre Gmunden o pa
noramă mai grandiosă.

Sdrele scăpăta maiestos spre apus. 
Casele albe ca zăpada, căsuțele de pe 
marginea lacului, ascunse în desișul unor 
păduri seculare, castelul grandios al prin
țului de Cumberland, promenădile ce în- 
conjoră ca un lanț stațiunea balneară, 
delușorul Calvarului, de pe care privesce 
în depărtare bisericuța Calvarului...., tote 
contribuesc la splendorea apusului de sdre. 
Și luntrea înainteză spre munții, ale căror 

crescete se perd în albastrul cerului. In 
depărtare se zăresce o cotitură a lacului 
Traun, și satul Traunkirchen stă ascuns 
la polele delului numit Petra Sorelui, ară- 
tându-și în depărtare turla .bisericuței din 
vârful unei stânci. Și când ne uităm spre 
acest deal înalt de 923 de metri, pleșuv 
ca un om gârbovit de ani, ne aducem 
aminte de spusele luntrașului. Acolo, di- 
cea acesta, au fost păduri întinse, vergine 
ne umblate de picior omenesc, der într’o 
vară pe timpul unei grdznice jfurtum, un 
fulger răufăcător a aprins pădurea măreță. 
Și a început să ardă muntele întreg. O 
flacără grozavă se vedea înălțindu-se spre 
cer, o pară de foc și o trombă de fum, 
eră locuitorii înspământați au alergat în- 
tr’ajutor ca să stingă, deră nu s’a putut 
salva nimic. Și a venit să vadă acest 
măreț spectacol lume din depărtări și s’a 
apropiat pe luntrii și vapore de Petra 
Sorelui.

Pare căli văd cum geme sub focul 
mistuitor și se sbuciumă în zadar.

Acuma s’a liniștit, capu-i cărunt e 
privit cu respect de împrejurime, un lanț 
de dealuri și de munți, cum este d. e.: 

Muntele verde, Turcoica dormitore, Kogel- 
ul, apoi lanțul munților numit Munții mar
ților și Munții infernului.

Și când privesc! la acești munți, 
mărturii ale atâtor vremuri depărtate, te 
gândesc! la dărnicia cu care Dumnedeă 
atâtea frumuseți a adunat la un loc.

Cine n’a audit de frumosul Salzkam
mergut, de piciorul acesta de raiti?

Din aceste ineditațiuni mă deșteptă 
; fâlfâitul stindardului împlântat dinaintea 
luntre! nostre. Erau colorile transwaaliane: 
albastru, alb și roșu orizontal, eră la stânga 
vertical alb. Atât de frumos fâlfăia pânza 
acăsta, pânza, care întrupeză idealul, su
blimitatea unui popor atât de vităz!

Din depărtare se audiau chiuiturile 
tiroleze, veselele „Iodler“ — e, cari se fi- 
nesc într’un țipăt de veselie. Pe lângă 
noi trecea o luntre încărcată cu sare.

La cârmă stătea în picidre un sătean 
sdravăn, îmbrăcat în frumosul port tirolez. 
Cu pălăria împodobită cu pene albe și 
roșii, dată ștrengăresce pe o ureche, cu 
pieptarul acoperit cu șiruri de pantlici 
verdî, care lasă să se vadă cămașa curată 
și albă, cu pantaloni până la genunchii 
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corespunde dorințelor și aspirațiunilor na- 
țiunei maghiare. Ia în apărare autonomia 
comitatelor și atacă politica administrativă 
a guvernului. In comitate fișpanii sunt adi 
totul, prin ei ministrul îșl impune voința 
sa. Cere introducerea sufragiului univer
sal secret; cel ce scie ceti și scrie ungu
resce, acela se fie alegitor. Guvernul tre- 
bue să se îngrijescă de regularea dreptu
lui de reuniune și întrunire. Nu primesce 
budgetul.

Boncza M. dice, că e pentru admi
nistrația de stat și ar fi de dorit ca Szell 
să nu dea din mâni portofoliul de interne 
pănă când nu va realisa reforma adminis
trativă. Primesce budgetul.

Ilellebronth G. ține un discurs chilo- 
metric. Descrie miseria colosală din Buda
pesta și arată, că în capitală totul e lux 
strălucitor fără fond real. Combate cu ar
gumente puternice risipa, ce se face cu 
banii țării. Numărul funcționarilor se spo- 
resce cu 2000 și pentru a-i plăti pe aceștia, 
se ia pânea din gura a sute și sute de 
dmenl săraci. Cere, ca guvernul se elimineze 
pe funcționarii superiori, cari sunt de pri
sos. La ce trebă e, d. e. fișpanul și secre
tarul acestuia? Vulturul cu două capete 
e o pasăre-minune, der de ce pe lângă 
acesta să se susțină și comitatul cu patru 
capete ? Pănă acum fișpanii n’au fost de
cât furnisori de deputați. Află că sunt de 
prisos posturile de inspectori de matriculă, 
totă instituția matriculelor de stat o află 
prea costisitdre și n’aduce nici un folos. 
In fine îndemnă tinerimea se respecteze 
idealele naționale. Nu primesce budgetul.„Gestiunea săcuiescă“.

In timpul din urmă s’a pornit o agi
tațiune intensivă în interesul salvării po
porului secuiesc din Transilvania.

In articole de diare, în broșuri, în 
diferite societăți patriotice maghiare s’a 
expus starea decădută economică a aces
tui popor și s’a proclamat necesitatea ur
gentă a unei intervenții din partea sta
tului în favorul acestei insule maghiare.

„Discursul lui Szell asupra cestiunei 
naționalităților, în care s’a precisat con
cepția Ungariei oficiale asupra ideii de 
stat în mod atât de plastic și energic — 
dice „P. L.“ — a redeșteptat o mulțime 
de speranțe, cari pănă acum nu îndrăs- 
neau să esă la ivelă". Intre aceste spe
ranțe diarul oficios numără și speranța 
resolvirei „cestiunei secuiesc!".

Luând de basă broșura anonimului 
„Transsylvanus“ întitulată „A szăkely 
kerdes", „P. L.“ analisăză pretinsa mise- 
rie a poporului secuiesc. Nobilimea mare 
și așa numita clasă a gentrylor a sărăcit, 
s’a ruinat din propria sa vină, er țărăni
mea, în urma împrejurărilor nefavorabile, 
s’a enervat, a devenit trândavă și s’a pus 

goi, osoși și pârliți de arșița sorelui și a 
muncii, țăranul fredona un cântec vesel 
tirolez încordându-și brațele la lopătarea 
luntrii, ce aluneca ca prin vis.

Și cântecul lui se perdea tot mai 
mult, până ce încetă cu totul.

Spumele albe și revoltate ale apei 
ne împroșcau la fie-care lopătare. Acuma 
ne leîntorcem.

Vuetul depărtat al vaporului, care se 
apropie, ne ajunge Ia... Se apropie, co
losul!... Etă, încet, încet din acest tablou 
pitoresc se desprinde în depărtare un 
punct, care tot înainteză înspre noi... E 
vaporul!

Căpitanul de pe bord dă ordine, eră 
pilotul îșl încordeză mușchii la cârmă.

Vaporul trece pufăind pe lângă noi.
Apa se întunecă.
Natura obosită îmbracă o manta 

negră.
Felinarele se aprind și-și aruncă 

reflexul tremurător pe lac.
Ajungem liniștiți la țărm.
Gmundeii (Austria de sus) 30 Iulie 1901.

lloria Petra Petrescu. 

pe emigrare. Șese-spre-dece procente a 
întregei populațium săcuiesci trăiesce în 
România, dice oficiosul „P. L.“ după bro
șura anonimului.

„Un singur lucru bun și prețios li-a 
mai rămas Săcuilor, sentimentul lor na
țional și alipirea cătră ideia de stat, for
mând aici un bastion al Ungurismului, 
față cu care s’au înfrânt tote încercările 
de românisareu.

In alte părți — dice P. L.“ — ca 
d. e. în sudul Ungariei, invasiunea Româ
nilor n’a întâmpinat resistență, insula să- 
cuiescă însă s’a ținut bine așa că oceanul 
străinismului dor câte-va fire de nisip, 
decă a mânat din ea. Conservarea și în
tărirea lor nu este numai o cestiune de 
sentiment, ci un postulat al resonului 
politic (!)

Asupra mijlocelor, ce ar trebui apli
cate pentru salvarea Secuilor, oficiosul se 
esprimă precum urmeză:

„Cultivarea mai intensivă a agțicul- 
turei, ca basă a unei viitore bunăstărl, 
în urma raporturilor topografice și clima
terice nu prea are prospecte. Poporul să- 
cuiesc așa-der, atât în urma raporturilor 
amintite, cât și în urma disposițiilor spiri
tuale și a inclinațiunei șale individuale, 
este avisat la industrie și comerciu. Ținu
tul lor dispune de puternice rîuri cu mare 
depresiune de teren. După-cum a calcu
lat un specialist, forța încă neîntrebuin
țate a apelor din săcuime se cifreză la o 
sută de mii putere de cai. In acestea este 
ascuns un capital neexploatat de mai 
multe sute de milione. Ar fi necesar deci 
a atrage atențiunea întreprinderilor asu
pra acestor forțe. Mână în mână cu acesta 
trebue se se introducă industria montană, 
căci munții săcuiesci conțin fer, cupru, 
cărbuni, fosfor și sare în cantități enorme. 
Spre acest scop trebue construite căi fe
rate, cari la început, ce e drept, n’ar fi 
rentabile, mai țârdiu însă ar răsplăti din 
belșug cheltuielile elocate la construi
rea lor.

De mare importanță este în săcuime 
și cestiunea colonisațiunilor și regularea 
creditului.

Acordarea creditului zace aprdpe es- 
clusiv (?) în mânile instuhitelor financiare 
române (?) și să scie, că aceste institute, 
pe lângă câștig, urmăresc tendințe națio
naliste și se sforțeză neîncetat a acapara 
cât mai mult pământ unguresc, pe care 
să-l alătureze acelui complex, care ca 
un fel de ic s’a vîrît în proprietatea un
guresc!

Aici ar fi nevoie de intervenția ur
gentă a statului și în legătură cu acesta 
poporul săcuiesc ar trebui întărit prin 
colonisare cu elemente unguresc!, pentru 
a-1 face mai resistent contra influențelor 
naționaliste (!)

Ameliorarea spiritului moral ar fi o 
altă problemă, care ar căde în resortul 
Kulturegyletului ardelean, er ca coronă la 
tote ar trebui să vină luarea administra- 
țiunei în resortul statului. Acesta ar fi 
salvarea țării săcuiesci și europenisarea 
unui popor, care în puterea talentelor sale 
și a sentimentului său pronunțat național, 
este chemat a face patriei ungare aceleași 
servicii, pe care acesta le-a făcut odinidră 
apusului civilisat: să fie adecă un bas
tion inexpugnabil contra pericolelor din 
răsărit". •

Vedem așa-der ce corolarii minunate 
se pot deduce, cu nițică fantasie, din „me
morabilul" discurs al lui Szell!

*
Din altă parte aflăm relativ la ces

tiunea săcuilor următdrele:
Institutul fonciar din Budapesta a 

trimis representanți de ai săi luna trecută 
la Odorheiul-secuiesc, unde după-ce s’au 
sfătuit cu fișpanul și cu alte personalități, 
au început acțiunea lor de salvare. Pănă 
acuma, mai bine de 500 de agricultori să- 
cui au solicitat împrumuturi în valdre de 
un milion corone. S’au votat pănă acuma 
împrumuturi de 150.000 corone. Datorni
cul plătesce în rate semestrale ulteriore 
o anuitate de cinci procente, cu care 
anuitatea în timp de 50 ani se va stinge.

Din aceste 5% 4 sunt procente, 0.64 pro
cente de amortisațiune, 0.6 pentru fondul 
de reservă.

SOIRILE DILEI.
— 21 Februarie, v.

Sfântul Sinod al sfântei biserici au
tocefale ortodoxe române este convocat 
pe diua de 21 Februarie a. c. în sesiune 
estraordinară pentru alegerea de archierei 
în locurile devenite vacante prin alegerea 
P. S. Archiereu Conon-Arămescu-Donici- 
Bacaoanul de episcop al eparchiei Hușilor 
și P. S. Archiereu Pimen-Georgescu-Piteș- 
tenul de episcop al eparchiei Dunărei- 
de-jos.

Emigrări la America. Din comita- 
tatul Târnavei-mici se anunță, că boia 
emigrării în America a luat proporții mari 
printre țăranii din mai multe comune ale 
comitatului. Mai trist e, că printre țăranii 
noștri români s’a lățit vestea, că mergând 
în America și câștigând acolo muncă, în 
câți-va ani se vor reîntorce acasă putred! 
de bogați. Preoții și cărturarii noștri del a 
sate ar trebui se lumineze pe cei slabi de 
minte, că părăsindu-și vetrele străbune vor 
ajunge să-și blasteme sortea și cesul în 
care au plecat în America.

O reformă la esamenul de matu
ritate. Cetim într’o. fdie maghiară din 
Budapesta: Ministrul de culte și instruc
țiune publică a introdus o nouă reformă 
la esamenele de maturitate. Pănă acum la 
tesele din limba latină se traducea de 
pe unguresce pe latinesce. Practica acesta 
a schimbat’o ministrul așa, că de aici îna
inte tinerimea va traduce la esamenele de 
maturitate, de pe latinesce pe unguresce. 
Ministrul însă a dispus, ca la esamenele 
din ăst-an tânărului să i-se dea două țese 
și să se lase în voia lui de a alege din 
care limbă vră să traducă: din unguresce 
pe latinesce, ori vice-versa. Tot așa s’a 
procedat, dice numita fdie, și cu limba 
grecă. Peste câți-va ani tinerilor maghiari 
le vor fi terra incognita cuvintele grecesc! 
și latine din usul obștesc. Și tdte acestea, 
fiind-că câtor-va tineri incapabili, cari 
fac pe domnișorii, nu le încap în minte 
limbile grecescă și latină și sunt espuși 
mereu la cădere cu ocasia esamenelor de 
maturitate, decă limbile acestea nu vor fi 
eliminate din învățământ. Dăcă d-1 mi
nistru prigonesce aceste două limbi, de ce 
nu procede asemenea și față cu limba ger
mană, care nu e mai puțin clasică?

La balul dela Palat din Bucuresci, 
ce s’a dat aseră, au luat parte, precum 
aflăm și cinci ofițeri din regimentul de 
husari cu garnisona în Brașov și jur.

Societatea „Transilvania" pentru 
ajutorul studenților și elevilor meseriași 
români din Transilvania învită pe mem
brii săi a-se întruni în adunarea generală 
ordinară, ce se va ține Duminecă, 24 c. 
orele 10 dimineța în palatul „Societății 
pentru învățătura poporului român" (Bu
curesci). La ordinea dilei: 1) Darea de 
semă a comitetului pe anul 1901; 2) Ra
portul comisiunei de verificarea socotelilor 
pe anul 1901; 3) Alegerea comitetului și 
comisiunei de verificare.

•, • • »
Gruparea artiștilor români. Mai 

mulți tineri artiști pictori și sculptori s’au 
grupat într’o. societate cu numele „Tine
rimea Artistică" sub înaltul patronagiu al 
Principesei Maria a României. Unul din 
scopurile de căpetenie ale acestei socie
tăți este de-a întemeia un curent sănătos 
artistic în țeră prin aranjări bine îngrijite 
de esposițiunî anuale. Prima esposiție, la 
care va participa însă-și A. S. R., va fi 
alcătuită de-ocamdată numai din lucrările 
membrilor fundatori. La 1 Martie se va 
deschide cea dintâiu esposiție în Palatul 
Ateneului.

Omorul din Beli nț. Asasinul Lud
vig Rosenberg, despre al cărui proces am 
adus eri o scire, a fost găsit culpabil și 
condamnat la trei ani temniță. — Preșe
dintele a pus 3 întrebări principale și 4 

secundare, verdictul a găsit culpabil pe 
Rosenberg numai de crima lesiunei grave 
corporale, comisă în iritație mare, și din 
care a resultat mortea. Atât procurorul, 
cât și apărătorul s’au declarat mulțumiți 
cu sentința.

Un judecător asasinat. In 14 Iulie 
a. tr. o societate de domni era la chef 
într’o dumbravă din apropierea orașului 
Homonna. Nisce flăcăi trecând pe acolo 
au început se rîdă de domni. Judecătorul 
de cerc Paul Ruby, care era în societate, 
a îndrumat la ordine pe flăcăi, der unul 
din ei, Ștefan Rujak, se înfuria așa de 
tare, încât scoțând un cuțit aplică judecă
torului o împunsătură, în urma căreia 
acesta muri a doua di. Curtea cu jurați 
din S. A. Ujhely condamnă pe Rujak la 
15 ani închisore corecțională. Recursul în 
cassație a fost respins în diua de 3 Fe
bruarie de cătră Curia din Budapesta.

Un redactor ucigaș. Din Viena se 
vestesce, că Carol Hubatka, redactor la 
„Reichswehr", și-a omorît femeia, apoi s’a 
sinucis.

Un agent de emigrări. Poliția din 
Sibiiu a reușit să pună mâna pe un agent 
de emigrări, cu numele Daniel Rehner, 
birtaș în Sibiiu, originar din Agnita. In 
diua de 3 Februarie numitul agent voia 
tocmai să transporteze 12 țărani români, 
și anume 7 din Gurarîului, 4 din Nucet 
și 1 din Orlat. Rehner avea conexiuni cu 
agentul de navigație F. Missler din Brema 
căruia fie-care emigrant trebuia să-i plă
tesc» o arvună corăspundetore, din care 
Rehner își reținea provisiunea. Afară de 
acesta fie-care emigrant trebuia să-i plă
tesc» 8 cor. onorar și mai avea provisiune 
și dela un negustor de haine, unde emi- 
granții îșl schimbau portul românesc cu 
cel nemțesc. Cei 4 țărani din Nucet au 
plecat deja, ceilalți 8 au fost arestați la 
gară. S’a găsit la ei cu totul 1970 corone, 
care sumă a fost luată dela ei și trimisă 
solgăbirăului, de asemenea au fost confis
cate biletele de vapore și alte hârtii, între 
cari și un plan de călătorie, ticluit de 
Rehner cu multă dibăcie, nu per Buda
pesta, ci per Hatvan-Ruttka-Ratibor. Co
respondența lui Rehner cu agentul din 
Brema a fost de asemenea confiscată.

Cărbunii unguresc! în România. 
Guvernul român a ridicat în vara trecută 
vama asupra cărbunilor ungurescl dela 5 
lei la 50, sub cuvânt, că cărbunii ungu
resc! sunt în realitate lignit, asupra căruia 
se impune taxa prohibitivă de 50 lei. In 
urma demersurilor pe cale diplomatică ale 
guvernului ungar în acestă privință, gu
vernul român a cercetat din nou lucrul; 
în urma acestor cercetări s’a dovedit, că 
cărbunii din Cinci-Biserici și Anina sunt 
în adevăr cărbuni, și deci vor fi supuși în 
viitor taxei de 5 lei, er cei din PetroșenI, 
UricanI, Lupeni și Șalgo-Tarian au fost 
declarați drept lignit și vor fi supuși taxei 
de 50 franci.

Baia-mare unită cu Baia Sprie. 
Baia-mare are 10.000 locuitori, Baia-Sprie 
5000. Amândouă erau orașe libere regesci 
și erau renumite de bogățiile lor. Baia- 
Sprie a sărăcit acum și n’are cu ce-și 
plăti funcționarii. Unii propuneau să ceră 
a fi degradată la rangul de comună mare. 
Pentru a evita acesta s’a găsit un espe- 
dient: unirea cu Baia-mare și împreuna
rea amândurora prin tramwaiil electric.

Nonă linie ferată. Dela Nadișulun- 
guresc se va construi încurând o linie fe
rată pănă la Jibou.

Ajutore de stat pentru învățătorii 
onfesionall. După conspectul cel mai 

nou dat de ministeriul de culte, dintre 
28,000 învățători câți sunt în întregațeră, 
11,261 capătă salar din cassieria statului. 
Dintre aceștia 3750 sunt învățători de 
stat, 3021 romano-catolici, 1725 reformați, 
725 comunali, 803 evangelicl, 746 greco- 
catolici, 341 jidovi, 132 gr.-or. și 19 
unitari.

Demonstrațiuni în Rusia. Din Lem
berg se telegrafeză: In numărose orașe ale 
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Rusiei au fost mari demonstrațium din 
incidentul aniversării desființării iobăgiei. 
Poliția și armata au intervenit pretutin
deni. Amănunte n’au sosit încă.

Concubiiiatele în Banat. Ț arului 
„P. L." i se scrie din Bănat: în satele 
românesc! este mare veselie. Acuma e se- 
sonul nuntelor. Românii însă celebreză 
cununiile în felul lor. Ei nu se duc nici 
la matriculant, nici la biserică, și cu tdte 
acestea nuntele se fac cu musică și cu alai, 
cu stegari și cu chiuituri. In urma acestor 
ospețe apoi părechile sunt considerate ca 
bărbat și femeie. Ceea ce este însă mai 
curios, — dice corespondentul oficiosului — 
că la asemenea tămbălăuri iau parte și 
popii și învățătorii. Ar fi timpul suprem 
de-a interveni, ca să se curme odată ase
menea lucruri imorale. — N’avem cunos- 
cință de nuntele celebrate în acest fel la Ro
mâni și nu ne vine a crede, ca dspețele 
de felul acesta să se țină cu asistența 
preoților și învățătorilor. Decă însă ar fi 
așa, atunci ar fi datoria forurilor bisericesc! 
a interveni.

Proces pentru o cartă poștală. 
Țiarul „Hrvatsko Branik“ a scris o scire 
sub titlul „Levelezo Lap“, criticând aspru 
disposiția ministrului de comerciu ungar, 
care impune întrebuințarea esclusivă a 
cărților poștale, cari portă inscripția „Le- 
velezo Lap". Diarul a fost confiscat, er 
redacția a făcut recurs contra confiscării. 
Tribunalul de pressă din Mitrowitz sub 
președința unui Lowenthal a respins re
cursul redactorului croat, pe motiv, că 
cărțile poștale nu sunt acte oficiale, cari 
.ar căde sub disposițiile relative la limba 
oficială prescrisă pentru Croația și Sla
vonia.

Țarul pentru săraci. O telegramă 
•din Petersburg anunță, că Țarul Nicolae 
■a dăruit 150,000 ruble în ajutorarea săra
cilor din Șemacha.

('ursă dela Bncuresci la Metz. D-l 
locotenent Leonida, din arma cavaleriei 
române, actual adjutant-al ministrului de 
răsboiu român, va face o cursă pe cal la 
Metz spre â întdrce visita locotenentului 
german Heyl Kurt, care a visitat călare 
Bucurescii. In vederea acestei călătorii d-l 
It. Leonida, a cumpărat cu 5000 lei un 
cal roib dela directorul hergheliilor din 
Ungaria.

Concert militar în scop de bine
facere In legătură cu notița nostră de 
Dumineca trecută publicăm adi progra
mul concertului, ce se va da de musica 
regimentului de infanterie Nr. 50 în casa 
•de concerte, Duminecă, în 9 1. c. st. n., în 
■scopul întreținerii mormintelor celor că
luți în anul 1866. Etă programul:

Partea I. 1) Uvertură la opera: 
„Tcînrihăuser" de R. Wagner; 2) Menuet 
•din opera: „Manon" de I. Massenet; 3) 
Fantasie asupra motivelor din opera: 
,,Barik-ban“ de Erkel; 4) „Danse maca
bre", poemă symphonică de 0. Saint- 
Saens; 5) Mare fantasie din opera: „Mi- 
resa vendută" de Fr. Smetana.

Partea 11-a : 6) „Mortea lui Sieg
fried și marș funebru" din drama musi
cal ă „Gotterdămmerung“ de R. Wagner; 
7) „Fiica corăbierului" vals de Ivano
vic!; 8) Aria prințului din opera: „Eugen 
■Onegin“ de Tschaikowsky; 9) „Largo“ de 
Haendel, esecutată de 25 violine cu acom- 
țjaniare de armopiu; 10 „O căletorie prin 
JEuropa", potpuriu de Peters.

începutul la 8 ore sera. Intrarea 1 cor.

Un sergent de stradă maltratat. 
Din Graz se scrie, că alaltăeri noptea ser
gentul de poliție Anton Achatz, care avea 
postul său în piața principală, a fost mal
tratat de un grup de studenți. Certa s’a 
'început de-acolo, că un student a cerut 
foc dela polițist, ceea-ce i-s’a refusat. Stu
denții au tăbărît pe sergent și l’au bătut, 
frângendu-i două coste. Studenții au fost 
.-arestați.

Casina română din Clușiu.
(Fine.)

Ar fi de dorit, ca esemplul d-lui pro
fesor să afle imitatori chemați, cari fie-care 
din partea sa să contribue din sciința lui 
specială spre lățirea cunoscințelăr gene
rale și a terminologiei scientifice româ
nesc!, de cari aici în Nordul Transilvaniei 
ar ave lipsă deosebită publicul românesc, 
eșit în mare parte din școli neromânesc!. 
Disertațiuni de natură istorică, sociologică, 
din cadrul sciințelor naturale ș. a. s’ar 
pute alătura disertațiunilor estetice, și de 
sigur ar fi primite cu mult interes din 
partea publicului nostru.

Acăstă sarcină ar pute-o lua asu- 
pră-și zelosa nostră tinerime universitară, 
ai cărei membri mai arare-ori și pănă 
acum au ținut disertațiuni în forma indi
cată și despre care suntem convinși, Că 
dispune de forțele intelectuale și morale 
necesare pentru acest scop. Pe lângă pu
țină bunăvoință de sigur între aprope 200 
tineri universitari români ce sunt în 
Clușiu, s’ar pute afla atâția, cât mai în 
fie-care Duminecă să aibă ocasiune unul 
seu altul a ține o disertațiune, care pre
lucrată bine ar fi cu multă recunoscință 
întâmpinată și aprețiată din partea audi
toriului.

Suntem conscii de resultatul frumos, 
ce s’a ajuns din partea „Casinei" în de
cursul anului trecut, dăr nu ne lăsăm or
biți, ci ne dăm bine seina, că resultatele 
obținute pănă acum sunt numai un înce
put promițător, der că e încă de lipsă 
multă muncă pănă-ce vom ajunge măcar 
în apropierea idealului, ce urmărim. Cu 
tdte acestea cele-ce s’au ajuns pănă acum 
ne sunt un puternic imbold spre a păși 
înainte fără șovăire pe calea începută, și 
deosebirea între stările anteridre și cele 
actuale pentru ori-ce om nepreocupat mo- 
tiveză pe deplin decisul adunărei gene
rale din 15 Febr; n. a. c. prin care s’a 
primit cu mulțămită raportul casariului 
și al fostului secretar și s’a îndrumat biu- 
roul casinei să publice resultatele activi- 
tăței comitetului casinei pe an. 1901 în 3 
jurnale quotidiane românesc!.

In fine credem, că spre ilustrarea 
stărei bune financiare a „Casinei" cu sfîr- 
șitul anului economic 1901, nu vor fi ne
interesante încă următorele date po
sitive :

S’au cumpărat în decursul anului 
1901 noul arangiament mobiliar cu totul 
în preț de 1449 cor. 85 fii. și cu tdte că 
afară de acestă posiție estra-ordinară în 
budget, aprope pe tdte terenele au fost 
spese estra-ordinare de lipsă spre a aduce 
în ordine stările, în tdte privințele deso
late ale societății nostre, totuși cu sfîrși- 
tul anului a fost în bani gata un rest de 
cassă de 655 cor. 30 bani.

O fatală aparițiune e între multele 
părți îmbucurătore scosă în relief în ac
tualul raport faptul, că restanțierii din an. 
trecut 1901 și din anii anteriori sunt da
tori casinei cu totul cu 742 cor. 16 bani. 
Nu putem destul regreta necesitatea de 
a insista asupra acestui fapt, care de si
gur nu se pote scusa, cu atât mai puțin, 
cu cât între d-nii restanțieri sunt și unii 
al căror nume ar trebui să fie garanță, 
că nici că sunt în stare a-se subtrage unei 
datorințe atât de elementare și modeste 
față de o instituțiune românescă atât de 
importantă din tdte punctele de vedere 
cum e casina românescă din Clușiă. 
Dumnedeu să le îndrepteze mintea și inima!

Patronilor marinimoși, cătră cari prin 
decisul adunărei generale a acționarilor 
„Economului1* din 21 1. c. st. n. s’a ală
turat și „Economul", banca rom. din loc, 
renunțând în urma propunerei direcțiunei 
la suma de 375 cor., ce-o avea banca 
pretensiune în contra Casinei — precum 
și membrilor ordinari și ajutători, Casina 
le spune și pe acesta cale mulțămită pen
tru binevoitoriul concurs, ce i-au dat în 
anul trecut, ce speră, că nici în viitor n’o 
să-l detragă. Er prețuitei d-vostră foi mul- 

țămesce înainte pentru publicarea acestui 
raport.

Din însărcinarea Adunărei generale 
a „Casinei"

pentru Comitet:
Dr. loan Vajda-Voevodu, 

secretarial Societăței de lectură 
române din Olușiii.

I)e ce se înmormentâzâ, Archiereii 
șe^end pe scaup?

Gestiunea acesta e de ordine isto
rică și spre a răspunde la ea ni-se va 
permite să ne raportăm la antichitatea daco- 
schită, seu mai bine la colonisarea Daciei 
traiane.

Unul din obiceiurile vechi ale Sciți- 
lor, menționat în istorie, era d’a-și înmor
mânta regii lor ședend pe tron, după ce 
mai întâiu familia și curtenii lui îl arătau 
poporului, care-i aduceau, cu salutul lui 
supre.m ultimele omagii. Din ce înaltă an- 
ticițate se va fi trăgând acest usagiu, fi-va 
fi fost instituit de Zamolxe, just nu se 
scie. Faptul e, că Sciții își înmormântau 
șefii lor ședând pe scaun.

Acest obiceiu a trebuit să fie adop
tat și de Daci, ori de o parte din ei, și 
dela cei rămași în Dacia, după colonisarea 
romană, să trecă și la o parte din Români. 
Dicem la o parte din Români, pentru-că 
obiceiul înmormântărei archiereilor pe scaun 
nu se practică la Românii din Transilva
nia și Ungaria. Acesta pote să dovedescă 
între altele și aceea, că Dacii s’au refugiat 
din Transilvania spre Moldova și că acolo 
în conviețuirea lor cu o parte din Români, 
organisați sub șefi bisericesc! creștini or
todox! (se scie că încreștinarea Românilor 
coincide cu începuturile creștinismului în
suși), să le fi trecut obiceiul lor archaic și 
patriarchal, ce apoi în urmă, în seria vea
curilor s’a statornicit precum se scie, la 
toți Românii de dincdce de munți.

Obiceiul înmormântărei archiereilor 
pe scaunul episcopal e deci de origină 
daco-scită și involvă în sine ultimele ono
ruri aduse șefului înzestrat nu numai cu 
putere politică, ci și spirituală.

Acum ce privesce absența totală a 
acestui obiceiii la frații noștri de dincolo 
de munți, cine-va pote să și-o esplice prin 
faptul, că Românii n’au ținut să estermine 
pe toți Dacii și cultul lor decât din Dacia 
centrală, Transilvania de adi și cu depen
dențele ei strategice, er pe ceilalți Daci 
i-a lăsat să se retragă în triburi în Mol
dova, în Litvania, Boemia etc.

Acestă esterminare parțială a Dacilor 
din o parte a Daciei traiane e demnă de 
remarcat și de relevat, deore-ce un feno
men analog nu s’a mai vădut decât nu
mai când cu cucerirea Galiei de Iuliu Ce
sar. Se scie, că unul din indiciile caracte
ristice ale politicei romane era d’a atrage 
și concentra în Roma cultul tuturor divi
nităților de pe la poporele supuse. Fustei 
de Coulanges în celebra sa scriere La 
cite antique, vorbind despre tendința acesta 
politică a Romanilor, citeză esemplele ur- 
mătore: Romanii au împrumutat o Junonă 
dela Veii, o altă Junone din Lanuvium, o 
Venus a samniților etc.

Cum se face deci, că Romanii, cari 
au fost atât de indulgenți pretutindeni cu 
poporele supuse, în ce privesce credințele 
lor religiose, în Dacia au esterminat com
pletamente cultul dacic întocmai ca și în 
Galia, unde asemenea au nimicit din rădă
cină cultul druidilor? Cum se face că în 
ludea au lăsat să se perpetueze cultul 
mosaic chiar și subprefecții romani, âr în 
Dacia n’au lăsat nici urmă de vechile le
gături socialo-religidse ?

Răspunsul e a se căuta în scopul 
ce urmăriră Romanii când au cucerit 
Dacia și Galia, și care a fost înființarea a 
două bastidne formidabile, una pe Rhin, 
alta pe Dunăre. — („Cr.“)

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere anunță tuturor rudeniilor, 
amicilor și cunoscuților, că iubitul și neuita
tul lor soț, tată, fiu, socru, moș și frate 
Iacol) Ternăveanu proprietar și scriitor de 

advocat a trecut la cele eterne astădi în 
3 Martie 1902 la 10 dre a. m. după un 
morb repentin și greu în anul 52 al etății 
și 30 al fericitei căsătorii. Rămășițele pă- 
mântesci ale scumpului defunct se vor 
aședa spre repaus etern din casa pro
prie în cemeteriul gr. cat. din Reghinul- 
săsesc în 5 Martie 1902 la 3 dre p. m. 
Fie-i țărâna ușdră și memoria neuitată. 
Reghinul-săsesc, în 3 Martie 1902. Ioana 
Ternăveanu n. Pinti, Florentina Mânu n. 
Ternăveanu, Alesandru, Pintea, loan, Au
relia, Basiliu, Silvia, George ca fii și fice. 
George Mânu, paroch gr. cat. ca ginere. 
Elvira, Olivia, George, Letiția, Maridra ne- 
pdte și nepot., văd. Elisabeta Ternăveanu 
ca mamă, Alesandru paroch și vice pro
topop on gr. cat. în Hodac. Pintea ma
gistru silvanal cesi reg. în Cernăuț. George 
proprietar și not. cerc. în Ibănesci, Maria 
mărit. Cenger, Mateiu proprietar în Ibă- 
nesci, Dr. Vasilie medic practic în Viena, 
ca frați și soră.

ULTIME SCIR1.
Londra, 5 Martie. După infor

mația lui „Times“, Botha își dă si
lința de a ajunge în Oranje, unde 
se se sfătuescă cu Steyn și Dewett — 
Piarele publică o telegramă din Har- 
rysmith, după care Dewett ar, -fi 
primit o rană ușoră la braț îu lupta 
dela Klerksdorp.

Bruxella, 5 Martie. Miseria și 
mortalitatea în taberele de concen
trație e colasală. Copiii sub 2 ani 
s’au prăpădit toți, și alții noi nu se 
nasc.

Diverse.
Pălăria in parlament. După lungi 

desbateri și discursiuni, parlamentul engles 
a pregătit, în fine, noul regulament al 
camerei englese. El diferă în multe pri
vințe de vechiul regulament, a lăsat însă 
intacte multe din obiceiurile trecutului. 
Așa de es. se scie, că deputății englesi 
ocupă loc în sala desbaterilor cu pălăria 
în cap. De dreptul acesta se bucură însă 
deputatul din momentul când a depus ju
rământul. Din causa acesta mulți deputațî 
noi au avut neplăceri. între alții la timpul 
său Chamberlain își ocupa locul în cameră 
având pălăria în cap. Pe atunci d-l Cham
berlain era oposițional înfocat de colore 
republicană. Președintele l’a provocat însă 
să-și ia pălăria din cap. în camera lor- 
dilor mult timp era în us purtarea cilin
drului negru. Reforma o începu br. Rot- 
schild c’un cilindru sur. A doua di aprope 
toți lord! purtau cilindre sure.

Literatură.
A apărut „(Jartea sâcrelor11 de Ma

rion, o broșură hazliă de 128 pagini, cu
prinzând peste 50 de poesii la adresa s6- 
orelor. Broșura ofere lectură fdrte plăcută, 
mai ales pentru gineri. „Cartea sdcrelor*1 
se pdte procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu“ îu Brașov ou prețul de 1 cor. 
plus 5 bani porto.

Cura băilor de biirueiiidepurațive 
„Dinșoreânu" Ploescl. Cu acestă cură 
ușără de aplicat și de urmat se pote res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bdlei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijldce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pdte da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pdte chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Proprietar: J)r. Aurel JMureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. PJopt- f
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din jltrașov, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 26 bani pentru 
recomandație.)

Bocete ad- câ Cântări la morțf, adu
nate de 1. Pop-Releuanut. Prețul 80 bani- 
(+ 10 b. P.)

Nu mă uita! Colecțiune de versuri 
p ntru oeasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Negruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ & b. p.)

Trandafiri și Viorele. Poesii poporale 
culese și ordinate de lean Pop-R teganul. 
Ediț. III. Prețul redus 60 bani (-|- 10 b. p.)

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

Doi prinși în cursă, oomediă Îutr’un 
act de A. Kellner looalisată del. Em. Bo- 
bancu. Prețul 24 bani (-|- 3 b. porto).

Dr. loaif Frapporti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 b. plus 10 b. porto.

Poesii de Vasile Ranta Butieescu. 
Edițiunea „Amioului. Familiei1*. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

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

E'Cnrsiuni pe munții Țerei Bâr.-ei și 
a Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Buceclu pănă dincolo de „Negoiul". Des- 
eoperir1, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țâra Făgărașului de I. Turou. 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Novele dr. Sienkiewicz: „Natură și 
vieță“, „Sluga veche1* și „lacco mnsicantul." 
Traducere de 1. G. Panțu’, o broșură de 
192 pag. Prețul 80 bani 5 baul porto.

De asemenea se recomandă:
1. C. Panțu: „In plasă1*. „In Bafta**. 

„Cale grea**. „La C6de“. „La cârciuma lui 
Tiriplic.** Schițe din vidfii dela țdră. O bro
șură de 112 pag. cu prețul 40 bani -|- 5 
bani porto.

I. C. Panțu: „JDa #er<7“, povestire dm 
vieța unui cioban. O broșură die 32 pag. 
ou prețul 16 baul -j- 3 bani porto.

Antropomorfisme și Antiantroponiorfisme 
u limba română de Ntculue Suhcâ. .1» lim ba 

nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-jui profesor la gimn*- 
siul român din loc Nic. >ulică se distinge 
nu numai prin conținutul său bogat și sis
tematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifi ă, ci și prin Iimbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunoscut și din 
scrierile sale folklorice filologice de pănă 
aoum. Cartea ce anunțam acum, se uble 
procura de a Tipografia A. Mureșianu ou 
80 bani (-]- 5 bani porto.)

Urmeză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; .Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
râscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și 4i; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rii e metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele** ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 scrisore dela 
Muselim Selo** (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina11 (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară1* (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu** (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar** (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia** (Proverbe de Marion); 
„Două hiene** (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului** (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „O ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională** ; „Faceți 
pânză în casă** (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia**: „Iernatul vitelor**. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Un esemplar „Călindarul Plugarului** 
costă 25 cr.'(50 bani), plus 5 bani*" porto 
postai. Vendătorilor se dă rabat cuvenit,

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 5 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%...................120 05
Renta de corone ung. 4% • • ■ 97 45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4:'/2°/0 . 120.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4I/2"/0. 100.85 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.-
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96 —
Impr. ung. cu premii..................... 192.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghediu . 158.85
Renta de argint austr....................... 101.60
Renta de hârtie austr......................... 101.40
Renta de aur austr............................ 120.80
LosurI din 1860................................. 155.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.35
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 719.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 699.50
Napoleondori................................. 19 08
Mărci imperiale germane .... 117.25
London vista............................. 240.—
Paris vista.......................................... 95.50
Rente de corone austr. 4n/0 . . 99.10
Note italiene................................. 93 25

„Călindarul Plugarului51
pe anul comun 1902.

Se mai află de vendare la Tipo
grafia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului 1* pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 colo de tipar format 8° mare cuprinde: 

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte cjile schimbătore; caicului sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 10U de ani.

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. T8.98
Argint român. „ 18.80 „ 18.84
Napoleond’orl. „ 19.- „ 19.04
Galbeni „ 11.34 „ ,11.40
Ruble R sescl „ 127.- „ 128.-
Mărci germane „ 58.50 n .
Lire turcescl 10.72 n •
Scris, fonc.Albina 5%, 100.— „ 101.-

■
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Se caută

de cragwrat.
Oferte a se trimite la adresa %

Erste oesterreich. ccncesS'Onîrte ) 
Pharmac.-Vermittlungs-Bureau ( 

des Leopold Kopp WIEN C
II/I Gushaasstrasss 23. Ș

în cancela-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

sâu

Marfă bună, ieftină si frumosă.

Deschidere de prâvălie.
Subscrisul âm onbre a aduce la cunoscința P. t. public, 

că am deschis în Strada Căldărarilor nr. 9—flfl 

0 prăvălie de vestminte moderne, 
pentru copii și bârbața.

Cu ajutorul cunoscințelor mele speciale și al capitalului, 
de care dispun, me aflu în posiția de a comanda articoiii din 
specialitatea mea, ia primele fabrici, prin cea ce pot garanta 
onorarilor mei mușterii un serviciu punctual și bun.

Cu stimă
-A.SOEEER.

f^arfâ ieftină, bună și frumăsă.

Publicat iun e.
1

Imobilele aparținetore m oșteni rei după Dr. Ferdinand Otroban ce 
sunt specificate mai jos în mod amănunțit,

se vor vinde în 20 Martie a. c.
în cancelaria notarului public reg. Karl Schnell (Brașov, Strada Vămii 
Nr. 17 — 15) prin licitațiune publică, ce se va țină acolo de bunăvoie, 
începând dela 6 rele 9 dimineța.

Imobilele se vor vinde și sub prețul fixat. Moștenitorii însă 
îșT reservă dreptul de a primi său refusa ofertul făcut.

Ofertele se pot trimite și înscris până la orele 9 a. m. din diQa 
licitației la notariul reg., care ține licitația, și acestea se vor deschide 
după terminarea licitației verbale.

Condițiunile amănunțite de licitare se pot vedă și ceti 
ria notarului reg. Karl Schnjell.

Casă de iemn, în Brașov (Schein) Podul Crețului, nr. 107 nou 
(676 vechiu) indusă în cartea funduară nr. 2660, nrii 
3348, 3349. ................................................................................

Villa din Predeal, cu tot mobiliarul din ea și cu aranjamentul, 
îndusă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A f 
25,404/12 nr. top.................................................................................

în Baciufalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit, 
cu o mare giădină de pbme, odăile folosite pentru locu
ință de vară, dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea 
funduară nr. 598 A f 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662,
1663, 1664, 1665 nrii top..............................................................

în Bacîfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină, indu
să în cartea funduară nr. 598 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1363/2, 1364/2, n-riî top..................................................

în Elâpatak. stațiune balneară așa numita „Villa, Zona" cu 
întreg aranjamentul, cu mobilele din ea, cu partea de 
drept la băi, la apa minerală, îndusă în cartea funduară 
nr. 318 A f 1535, 1546/1, 1546/2, 1546/3,1547, 2744 nr. top.

Casele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechiu nr. 488, 
induse în cartea funduară Nr. 2660, nr. top. 5434 și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechitt 475, nr. top. 
5420, dbuă case legate una de alta (fost Hotel Baroș), 
la olaltă...........................................................................................

Imobilul din Apacza. loc de flidire îndns în cartea funduară 
nr. 1011, nrii top. 1601/2, 1602/2, 1603/2 ............................

Vadiu de IO°/0 din prețul imobilelor este a se depune în bani gata 
în hârtii de valbre, 6r la oferte înscris este a se alătura și vadiul.
Brașov, 26 Februarie 1902.
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Moștenitorii răposatului
Dr. Ferdinand Otroban.

A
Tergul Inului Mr.

Acest stabiliment este provedut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta orbes 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Sou/V&xdz.) vn lela măvmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

prețuri-curențF și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORÎ.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ZVTVTE.FOI PERIODICE.
bilete de visit A

DIFERITE FORMATE.

PEOGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale i 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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Tipogiafia A. Mureșianu, Brașov.
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