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Un pamflet sui generis.
In cjiarul nostru de Marți, vor

bind despre atitudinea stranie a foiei 
săptămânale dela Orăștie „Liberta
tea", care una afirmă și promite în 
„programul" ei și alta face și urmă- 
resce de fapt, am sulevat ca ceva 
forte bătător la ochi, că acea foie 
în numărul său din urmă aduce 
elogii unui articol „important" ce l’a 
publicat de curând „Trib. Pop." înnr. 
46 a. c. din până d-lui Eugen Brote 
„sufletul mișcărilor nostre politice 
din era memorandului", articol, care 
„purcecjend dela scrisorea d-lui Dr. 
Mihu, ia posiție hotărîtă pentru re- 
visuirea programului din 1881".

Prin cuvintele aceste, ce le-am 
citat din foia amintită, se semnaleză 
legătura, nexul ce esistă între scri
sorea lui loan Mihu și articolul lui 
Eugen Brote. Unul scrie, er celălalt 
vine și întăresce ce a cjis, îșl pune 
așa cjicând pecetea, și mai adauge la 
sfârșit un fel de clausulă. Er „Liber
tatea" continuă așa:

„...In ce privesce partea politică a 
acelei scrisori (a lui Mihu), d-1 Eugen 
Brote încă se pronunță pentru eliminarea 
punctelor 1 și 9 din program, face însă 
unele observări și scdte la ivelă unele 
considerațiuni (clausula!), cari la nici un 
cas nu vor puie fi trecute cu vederea 
atunci, când se va tracta despre revisuirea 
programei".

„Regretăm, că spațiul îngust ce ne 
stă la disposiție nu ne permite a repro
duce întreg articolul d-lui Brote, actual și 
instructiv".

Credem, că o mai hotărîtă ade
rare la articolul „sufletului mișcări
lor memorandiste", decât cea de 
mai sus, nici că se putea face din 
partea „Libertății" pe nevăzute, 
cum am c|ice in bianco. întru cât 
privesce pe cetitorii săi, cari cu 
drept îșl vor fi frământând capul, 
ce pote fi atâta de „important", de 
„actual" și de „instructiv" în acel 
articol de cjiar. Mai mult se vor fi 
minunând însă, că dintr’un articol 

așa de prețios, nu li se dă un resu- 
mat cât de scurt și nu li-se spune 
măcar, cari sunt acele „observări" 
și „considerațiuni" ale mult lăuda
tului autor, ce „la nici un cas nu 
vor pută fi trecute cu vederea?"

Vor fi rămas forte desămăgițl 
cetitorii „Libertății" văcțend, că re- 
dacțiunea acesteia se mărginesce la 
laconica constatare a regretului său, 
că „spațiul îngust ce-i stă la dispo
siție" nu-i permite a reproduce „în
treg11 articolul epocal, despre care 
e vorba, după ce de fapt nu l’a re
produs nici în parte, ci s’a mulțu
mit de a-i face numai reclamă, fiind
că „purcede dela scrisorea d-lui 
Mihu".

In timp ce augurii inspirați de 
„spiritul vremei" vor cerceta sem
nele de pe ceriu pentru a predice, 
decă. acea scrisore și acel articol, deo
potrivă miraculose, vor aduce pace 
ori vrajbă între frați, va rămână ces- 
tiune deschisă, că ore idea revisuirii 
programului național purces’a dela 
d-1 Mihu, ori i-a fost sugerată aces
tuia de d-1 Brote, bunul și vechiul 
său prietin, pentru-ca cu câte-va cjil© 
mai târcjiu să se potă ceti in frun
tea „Tribunei Poporului" din Arad, 
foia, în care Brote îșl desfășură din 
când în când înțelepciunea sa poli
tică, câștigată din falimentul desă
vârșit al „campaniei memorandiste", 
al căreia „inițiator" și „suflet" a fost: 
„Revisuirea programului național din 
1881 de Eugen Brote".

Se pote însă ca paternitatea 
ideii să fie reclamată la rândul seu 
de cei mai în drept, de foștii „Vii- 
toriștl", cari încercaseră a-o pune în 
practică încă înainte de a fi pome
nire de „falnicul" și cel mai „in
transigent" grup al veohilor „tribu- 
niști", în care d-1 Brote, acjl admi
nistrator de moșie în România, a 
figurat odinioră ca administrator și 
cassier permanent, la foia din Si- 
biiu a rgrupului", er mai târfliu și 
ca director al ei și, în orele libere, 

cassier, vice-președinte și dirigent 
autorisat și neautorisat al „comite
tului național".

Der să lăsăm la o parte cestiu- 
nea paternității ideei de revisuire a 
programului și să vedem cum se 
oglindâză ea în creerii „autorului 
intelectual al întregei campanii me
morandiste".

Nu-o facem pentru-că am da din 
parte-ne vre-o importanță enuncia- 
țiunilor acestui „politician" bancro- 
tat. din era umilirei și desastrelor 
partidului nostru național, ci dato- 
rim cetitorilor noștri cu-o lămurire. 
Am susținut în numărul de Marți al 
foiei nostre, că articolul din ces- 
tiune al lui Brote nu cuprinde de
cât un șir de denunciațiunl perverse, 
deși deplasate, asupra întregului tre
cut și a întregei activități de până 
acji a partidului nostru de acjî, și 
acâsta datori suntem a-o documenta 
cu atât mai vârtos, cu cât din de
sele declarații de amor reciproce în
tre „Libertatea", și foia din Arad, 
depositarul planurilor politice ale lui 
Eugen Brote, și din chipul cum foia 
din Orăștie s’arată îngrijată pentru re
putația suratei sale dela Arad, pu
tem nu fără temeiu conchide, că în 
cașul de față se tracteză de un 
complot combinat, urzit contra par
tidului nostru național.

Pentru deplina edificare și lă
murire a cetitorului cu simț și pri
cepere sănătosă, va fi de ajuns să 
cităm din „importantul, actualul și 
instructivul" articol al lui Brote 
numai următărele pasage:

„...Am crede, că punctul 1 și 9 să 
nu se elimineze simplu din program, ci 
ele să se modifice în înțelesul, că noi 
Românii vedem în transacțiunea dela 1867 
și în uniunea Transilvaniei acte defini
tive, cu care vom calcula în tdte împre- 
prej urările...

„Alăturea de acesta modificare se-se 
introducă în program un punct nou, că 
acceptăm fără nici o reservă, cu Iotă sin
ceritatea punctul de vedere patriotic, espri- 
mat prin o formată, în care se va ține so- 
cotelă de vederile bărbaților de stat unguri 

actuali... (adecă de definiția ideei de stat 
dată de actualul ministru-președinte.)

...Un program, care presupune, aș
teptă și speră în răsturnarea întregului 
sistem de guvernament, în modificarea 
constituției, admite, eventual pretinde re- 
sistența pasivă. Un program însă, care 
se inspiră de patriotism, care îșl propune 
a conlucra la înflorirea și mărirea patriei 
pe temeiul constituțiunei esistente, es- 
clude în mod firesc resistența pasivă...

Credem, că am citat destulpen
tru-ca ori și cine să înțelega de ce 
am susținut, ceea-ce am susținut, 
despre acest pamflet, care aruncă 
în față partidului nostru, că ar fi 
umblat pănă acum pe cărări anti
patriotice și dușmane „înflorirei și 
mărirei patriei".

Acum va cunăsce ori ce om de 
bun simț și motivul, pentru care re
dacția amintitei foi din Orăștie s’a 
sfiit de a reproduce părerile desfă
șurate în articolul din cestiune.

Bulow despre tripla alianță. 
„Giornale d’Italia" publică o convorbire a 
corespondentului său cu contele Billow. La 
întrebarea, decă nu cumva pe Germania 
o neliniștesce apropierea Italiei deFrancia, 
cancelarul a declarat: Raporturile cordiale 
ale uneia din statele triplei alianțe față 
de altă putere, nu atinge nici-decât alian
ța. Decă acesta n’ar esista adf, ar trebui 
să se creeze pentru garantarea liniștei și a 
statului quo și pentru-că corespunde și in
tereselor aliaților. Biilow a adaus, că con
vorbirea lui cu Prinetti n’a schimbat ni
mic în raporturile Italiei cu Francia, cari 
nici odată n’au încetat de-a fi pătrunse 
de spiritul încrederei reciproce.

La întrebarea, dăcă Germania s’ar 
opune la o eventuală espediție italiană în 
Tripolis, Biilow a declarat, că singurul in
teres al Germaniei în Mediterană este, de 
a vede desvoltându-se pacinic influența 
legitimă a aliaților săi în Mediterană. Ger
mania salută cu bucurie tot ce contribue 
la înălțarea prestigiului Italiei și nu se în- 
ioesce în înțelepciunea guvernului italian.

Privitor la cestiunea albanesă a de
clarat Biilow, că acesta importă cu deose-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“.

0 revista Iatinescâ,
In Roma apare deja în al cincilea an 

o revistă ilustrată de două ori pe săp
tămână.

Nu este nici o deosebire între ea și 
între alte reviste moderne, cum e „Illus
tration" din Paris, * „L’illustrazione Ita
liana" din Milano, ori „Ueber Land und 
Meer" etc.

Adecă nu este deosebire întru cât 
privesce forma esternă, este însă o altă 
mare deosebire și anume aceea, că revista 
din Roma apare în limba latină și portă 
titlul de „Vox Urbis".*)

Când a apărut, i-s’a făcut reclamă în 
tdte (fiarele, ba „N. Fr. Pr.“ din Viena a 
reprodus chiar o ghicitore din „Vox Ur- 

bis", căci revista latinăscă publică și ghi
citori (aenigmata) pentru-ca ilusiunea reîn- 
vierei classicismului să fie și mai com
plectă.

De atunci însă nu se mai aude ni
mica despre ea, deși cred, că ar merita 
interesul iubitorilor de limba latină și ar 
merita cu deosebire sprijinul din partea in
telectualilor români, cărora cu plăcere le-ar 
deschide coldnele sale, decă s’ar găsi, des
pre ceea-ce nu mă îndoiesc, cunoscător1 
ai limbei mame, cari să trateze câte o ces
tiune istorică, literară său socială roraâ- 
nescă.

Pănă acuma despre Români puțin s’a 
scris în „Vox Urbis", ddr în rubrica „Pu
blici per orbem coetus legibus ferendis" decă 
s’a amintit câte ceva despre desbaterile 
camerei seu senatului român, ori între des- 
legătorii ghiciturilor, decă se vedea din 
când în când numele subsemnatului și a 
unui profesor din Brăila (d-1 Budu), ală
turea cu numele lui Stegmuller din Sa- 
baria, a lui M. Kebberich din Scepus, a lui 
Starace din Neapol, Walter din Newyork 
și a nu sciu cui din India. Căci revista are 
abonați în tdte țările și continentele.

Articole despre Români nu s’au scris 
pănă acuma, decât două. Unul mai lung 
în nr. XX din anul II, unde un membru 
din redacție descrie, după indicațiunile pro
fesorului V. I. Atanasiu, profesor, atunci 
în Brăila (adl în Iași), jocul românesc de 
minge „Ovnaa și publică în același timp 
și tabloul a 9 elevi de liceu din Brăila, 
în frunte cu măestrul lor de gimnas
tică, R. S. Oorbu, cari au obținut pre
miul la concursul de oină din acel an 
(1899) ținut la Bucuresci. Al doilea articol 
este mai scurt și este scris tot de d-1 pro
fesor Atanasiu. El cuprinde biografia pic
torului Gheorghe Panaiteanu Bardasare, 
repausat la 1901. Din acesta biografiă 
aflăm și noi, că Panaiteanu a petrecut 
timp de 18 ani în Miinchen și că întor- 
cendu-se la 1858 acasă, cu tablourile, ce 
le-a adus cu sine, și cari în mare parte 
au fost făcute de densul, a pus basa pi- 
nacotecei din Iași.

In parantesj fie dis, nici despre 
Unguri nu s’a scris pănă acuma în numita 
revistă aprdpe nimica și abia anul acesta 
vedem în ultimele numere nisce articole 
scrise de V. Lakatos dinKeszthely și luate 

din literatura ungurăscă. In numărul II. 
din anul acesta Lakatos a scris un articol 
despre Vorosmarty (De Michaele Vbros- 
marty poeta hungarico), er în ultimul nu
măr același domn scrie despre Petofi sub 
titlul: „De Tyrtaeo hungarico".

Scriitorul acestor renduri a tradus 
la timpul său articolul despre oină inti
tulat „Despre un joc cu mingea Ia Ro
mâni" (De pilari quodam ludo apud Ru- 
menos) și l’a publicat într’un diar din 
Bucuresci. Credem însă, că acel articol 
este destul de interesant pentru a fi re
produs și în coldnele foii ndstre. Etă-1:

Tabloul fotografic, pe care-1 presen- 
tăm cetitorilor noștri, l’am primit cu cea 
mai mare bucurie, împreună cu o scrisore 
din România, dela pre stimatul bărbat V.
I. Atanasiu. Toți aceia, cari au vădut 
mai de multe-ori din revista nostră, cât 
de mult cultivăm noi studiul lucrurilor și 
națiunilor latine, vor ghici plăcerea, ce am 
avut’o la vederea acestora.

Tabloul represintă un detașament de 
tineri jucători, aleși din liceul regal ro
mân „Nicolae Balasco" (Bălcescu !—Tr.) 
în mijlocul cărora se află magistrul de 
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Lire pe Italia și Austro-Ungaria și speră, 
că Albania nu va deveni un măr de certă, 
fiind-că Italia, cât și Austro-Ungaria do
resc se mențină status quo în Albania.

„Strategie națională"—maghiară. 
Sub titlul „strategie națională14 publică 
erăși Săcuiul Beksics un lung articol în 
„Bud. Hirlap44 dela 2 Aprilie. Ar fi o ri
sipă de timp să-l schițăm aici dela înce
put pănă la sfîrșit. Estragem inse o parte 
din el, în care Săcuiul face nisce consta
tări remarcabile, pentru-ca se tragă o con- 
clusiune — minunată. Etă ce dice el:

„In Ardeal maghiarimea s’a desvoltatîn 
privința culturală, der în privința populațiu- 
nei si în privința economică a suferit pierderi 
grave. Grosul maghiarismului, Săcuii, pier- 
dend piața orientală, a dat îndărăt econo- 
micesce și a scădut în forța propagativă.... 
Maghiarisarea orașelor în Ardeal progre- 
seză ce-i drept, der Sibiiul și Brașovul se 
româniseză (!) Valahimea se estinde în 'pro
prietatea pământului și se forineză o ade
vărată clasă de gentry Valahi. Oausa ro
mână se organiseză în comune și ca mij- 
Idce câștigă micul comerciu și cârciumile. 
Maghiarisare în Ardeal s’a făcut puțină 
în privința limbei. Cu ocasia recensămân
tului trecut numai 1% mai mult din Va
lahi au sciut unguresce, decât în 1867, er 
maghiarisarea în sentimente atinge o frac
țiune și mai bagatelă. Intre împrejurări 
atât de grave, politica națională maghiară nu 
trebue să aibă caracter concentric, ci ex
pansiv, grijind însă tot-deuua, ca din ma
rile- centre maghiare, din Alfold și de dincolo 
de Dunăre, se se răspândescă spre granițe 
căldura vitală a forței naționale. Desfășu
rarea centrifugală a centrelor maghiare 
este unica strategie națională posibilă și 
eficace.*

Nu mai continuăm, nici nu comen
tăm. Cetitorul cuminte pdte să-și facă ju
decata.

Conferențele din Viena.
Miniștrii unguresc! Col. Szell, Horanszky 

și Imkacs au sosit alaltăerl în Viena pen
tru a lua parte la consiliul comun de mi
niștri, chemat a stabili preliminarul bud
getului comun pe 1903, ce se va presenta 
în Maiil delegațiunilor.

Consiliul s’a întrunit deja în acea di 
d. a. și a durat 4 ore, presidat fiind de 
ministrul de esterne contele Goluchowski 
și s’a ținut în palatul ministerialul de res- 
boiu. Au luat parte: Goluchowski (esterne) 
Koerber și Szell (miniștri-președinți),’Bbhm- 
Bawerk și Lukacs (finanțe), Krieghammer 
(răsboiu), Kallay și br. Șpaun.

Despre acest consiliu comun de mi
niștri etă ce se telegrafeză din Viena:

„Neuer Wiener Tayblatt*  spune, că 
în cercurile politice s’a răspândit soirea, 
că între guvernul austriac și ungar s’au 

ivit diferențe forte seriose în ce privesce 
Gestiunile privitore la pact. Guvernul aus
triac insistă pe lângă acțiunea accelerată 
vrând, ca atât tariful vamal autonom, cât și 
convenția comercială se se reînoescă în 
cel mai scurt timp. Guvernul unguresc 
însă nu vre se accelereze lucrurile și Szell 
vre să folosescă timpul petrecerei sale în 
Viena numai pentru stabilirea budgetului 
comun. Se dice, că corona ar fi pe punc
tul de vedere al guvernului austriac. La 
dorința monarchului Szell îșl va prelungi 
rămânerea sa în Viena și va tracta cu 
ministrul-președinte austriac, asupra tarifu
lui vamal și a convenției comerciale. „N. 
W. T.“ adauge, că situația pentru arabele 
guverne se consideră ca forte seriosă.

„Neue Freie Presse*  spune, că nu e 
probabil, ca tratările de acum între cei 
doi roiniștri-președințl se fie definitiv în
cheiate.

Altă telegramă din Viena dice, că 
diferențele dintre cei doi miniștri-preșe- 
dinți cu greu vor pute fi aplanate, fiind
că ele au luat caracter serios.

E vorba așa-der erășî de o crisă în 
Gestiunea pactului.

Balcanul fierbe.
„Pester Lloyd“, organ, care stă în 

contact cu cercurile diplomatice din Viena 
scriea în numărul său dela 29 Martie în
tre altele:

„Decă va trece primăvara acesta, 
fără ca Turcia europenă se fie sguduită 
de grave turburări, atunci cu toții vom 
pute dice, că mare minune se va fi în
tâmplat... Nu numai în sferele cârmuitore 
ale capitalelor balcanice, der și în cen
trele politice mari europene, nota generală 
e 'pesimistă. Peste tot, der mai ales la 
Viena, Constantinopol și Petersburg di
plomația e forte îngrijată de sortea Orien
tului din causa materialului inflamabil în
grămădit în provinciile turcesc! locuite de 
creștini"...

„Pester Lloyd* 4 scriea acestea, când 
pdte numai mirosise, că sute de cete for
mate de Bulgarii macedoneni din Bulga
ria au inundat teritoriul turcesc, propa
gând activ o rescolă în massă a popora- 
țiunei. De-atuncI și pănă adl lucrurile au 
luat o față forte seriăsă, făcând ca ces- 
tiunea Orientului să devină erășî actuală 
și se se precipiteze evenimente, cari dau 
mult de gândit diplomației din Viena, Pe
tersburg și Oonstantinopol.

Jocul periculos „de-a focul" ce-1 jdcă 
liga macedoneană și lucrarea de submi
nare a Bulgarilor în contra suveranității 
Turciei, a sdruncinat pacea în Balcani în 
măsură așa de mare, încât ambasadorul 
rusesc Sinovjev și ambasadorul austro-un- 
gar br. Galice au provocat Porta să ia 
măsuri de urgență în contra uneltirilor 
macedonene.

Scirile, ce le-am semnalat eri justi
fică pe deplin îngrijirile diplomației. După 
aceste sciri anarchia e la culme nu numai 

în Macedonia, ci și în Albania, unde ban
dele înarmate cutrieră provincia întregă 
jăfuind și ucidend. In mai multe localități 
s’au dat ciocniri sângerdse pe strade, nu
mărul celor uciși și răniți fiind mare.

In vilaetul Janina domnesce mare 
amărăciune în contra valiului Oswaw-pașa, 
care vre să sugrume mișcarea prin mă
surile cele mai drastice. S’au distribuit 
proclamații, și populațiunea e provocată 
să ucidă pe Osman.

Din Salonic se anunță, că în distric
tele Stromnich, Velerșa, Gugelin, Kume- 
nița și Kalkissi bandele bulgare au revo
luționat tote localitățile. Ele cutrieră ținu
turile, sumuță poporațiunea, ca se se ală
ture la mișcare și cel ce se opune, e ame
nințat cu mortea. Mulți afirmă, că condu
cătorii bandelor sunt ofițeri bulgari, pe 
cari guvernul i-a concediat sub titlul de-a 
face studii de teren. In Kumenița și Oas- 
tenia Bulgarii au luat în stăpânirea lor j 
bisericele grecesc! și pe preoți i-au a- 
restat.

Din. Triest se anunță, că notabilii al- 
banesi au ținut o adunare, în care au de
cis să roge pe generalul Garibaldi a or- 
ganisa o espediție, punându-i la disposiție 
arme și muniții. Garibaldi a răspuns, că e 
gata a urma provocării Albanesilor, decă-i 
vor da sumele suficiente pentru organisa- 
rea espediției.SOIRILE DILEl.

— 21 Martie v.

Dela Academia Română. Ni-se scrie 
din Bucuresci: Academia Română va ține 
a patra ședință publică Vineri la 22 Mar
tie (4 Aprilie). Cu astă ocasiune d-1 Dr. 
At. M. Marinesvu, membru în secțiunea 
istorică, va ceti lucrarea sa întitulată: 
„Luteranismul, calvinismul și Introducerea 
limbei române în bisericele din Ardeal" și 
un adaus întitulat „Slavismul și introdu
cerea limbei românesc! în bisericele din 
Muntenia (Valahia) și din Moldova".

Pentru masa studenților români 
din Brașov a depus domna Elena ved. 
Andreiu Fopovicl din Brașov 1000 (una 
miie) Lei într’un scris fonciar urban ro
mân ca fundațiune specială pentru masa 
studenților români din Brașov, din ale 
cărei venite să se folosescă 3/s pârți an 
de an pentru trebuințele mesei studenți
lor, er 2/5 părți să se capitaliseze spre 
augmentarea fundațiunii. — Fapta nobilă 
laudă pe marinimdsa fundatore mai elo- 
cuent, decât orî-ce cuvinte de recuno- 
scință. Primescă marinimdsa domnă cele 
mai vii mulțămite și pe acestă cale. — 
Direcțiunea școlelor medii gr.-or. române 
din Brașov.

Limba germană în șcdla populară 
Pe când o foie din Olușiu face elogii mari 
unui nenorocit învățător român, care în 

loc se învețe pe elevii săi cunoscințele 
de cari vor ave nevoie în vieță în limba 
pe care o pricep, perde o mulțime de 
timp cu învățarea limbei maghiare, etă ce 
cetim în foia germană din Timișăra: „In 
Markenfeld a sosit dela minister o adresă 
în care se esprimă nemulțumirea autori
tăților școlare pentru puținul progres, ce 
se face în școlă în limba maghiară. Con
siliul școlei a luat cu unanimitate hotărî- 
rea să răspundă ministrului, că din contră 
se învață prea de tot multă ungurescă, 
așa că copiii din pricina acesta nu pot 
învăța nimic din cele ce sunt necesare 
Ei pretind deci instrucție germană, con
form legii, și comuna este dispusă a relua 
cu ori-ce sacrificii șcdla din manile statu
lui, fiind-că nu se observă paritatea, ce 
s’a pus ca condițiune cu ocasiunea trece- 
rei școlei la stat". — Etă deci, că s’au re
deșteptat chiar și Șvabii, pe cari îi cre
deam perduți.

Un deputat nesocotit. Diarul „Sud- 
ung Biirgerzeitung" scrie: O delegație 
de învățători s a presentatat la deputatul 
Ronai, fiind acesta în St. Miclăusul-mare 
cu ocasiunea recrutărilor. In numele învă
țătorilor a vorbit d-1 învățător Muth din 
St. Miclăuș esprimând dorințele învăță
torilor. Deputatul a răspuns, că va susține 
interesele învățătorilor noștri. întrebat, ce 
înțelege sub învățătorii noștri, deputatul a 
răspuns, că înțelege pe învățătorii maghiari 
și germani, nu inse pe cei români și șerbi. 
Cuvintele deputatului au produs mare im- 
dignație și amintitul diar îl numesce pe d-1 
Ronai din causa acesta „un deputat neso
cotit44 (Taktloser Abgeordneter).

O comună revoltată. Comuna Del- 
nicze avea un proces vechili pentru o pă
șune. Comuna a pierdut procesul în ultima 
instanță. Proprietarul n’a putut întră însă 
în posesiunea pășunei, din causă, că po
porul era forte iritat. Acuma a eșit auto
ritatea, însoțită de doi gendarmi, la fața lo
cului, însă poporul s’a împotrivit și de 
astă-dată. Gendarmii au somat poporul se 
se împrăscie, însă fără resultat. Omenii 
înfuriați au atacat pe inginer și voiau (?) 
să omore pe proprietar. Atunci gendarmii 
au descărcat puscile asupra poporului. 
Șepte bărbați și 2 femei au cădut loviți 
de glonțe. Patru dintre cei răniți au 
murit.

Student! ruși condamnați. Se scrie 
din Odesa: Tribunalul „ad-hoc", numit de 
M. S. împăratul Rusiei, a judecat pe ma- 
nifestanții din Moscova. Sunt condamnați 
96 studenți universitari la exil în Irkutsc 
(Siberia) pe termin de 5 ani, 500 studenți 
universitari Ia întemnițare pe termin de 
3 luni și 89 studenți la arest de-o lună. 
Universitatea din Moscova a pierdut prin 
urmare aprope jumătate din contingentul 
său de tinerime studiosă. Se scrie, cum 
că mișcarea urmeză a-se lăți și nici-decum 
a-se micșora.

gimnastică Radu S. Corbu. Er detașamen
tul este acela, care, la ultimul concurs al j 
acestui an, ținut în capitala țării, Bucu
resci, dintre toți jucătorii adunați din tdte 
școlile României, a eșit învingător. Aveți, 
așa-der înaintea ochilor nisce învingători, 
având fie-care o medalie și bucurându-se 
de triumful câștigat și de premiul ce re- 
presintă, într’o superbă Sculptură de bronz, 
pe un atlet purtător de făclie, significând 
dre-cum „lumina câștigată prin putere", 
(lumen viribus partum).

Der numele jocului Oină, mărturi
sesc, că precum mie, așa și vouă cred, că 
vă este necunoscut, așa că nu va fi fără | 
interes, dăcă voiu explica puțintel lucrul 
cu cuvintele însă-și ale prea stimatului 
bărbat. N’am de dis nimic despre origina | 
latină a numelui, căci de vreme ce în | 
tote peripețiile jocului ne întîrapină nu
miri pastorale, nimic mai corect, decât ca 
se credem, că Oină este un cuvânt co
rupt din ovinum său ovillinum. Deși des
pre „pila ovina44, mi-se pare, că nicăiri nu 
se amintesce la cei vechi, afară de vor
bele lui Serenius Sammonius:

„Aut tu sume pilam, quae caudis hae- 

ret ovinis" — ceea-ce de sigur nu se în
țelege despre joc ci mai curând despre 
grăsimea aceea, care cresce adesea pe 
lângă coda oilor.

Insă la străbuni erau fdrte multe jo
curi cu mingea, pe cari le amintesce prea 
învățatul bărbat, așa: „pila follis", „pila 
trigonalis44, „pila paganica", la cari se mai 
pdte adăoga un fel de joc femeiesc, pe 
care-1 numeau „reticulum".

Der, ca să ne întorcem la Oină, 
acesta se jdcă de două tabere adverse, 
dintre cari pe una o numesc a „păstori
lor44, er pe a doua a „militarilor". Alege
rea taberelor se face înainte de luptă, 
după-cum se obicinuesce de comun în 
asemenea cașuri, prin designarea conducă
torilor, așa însă, că jucătorii din ambele 
părți se presentă în număr egal în sferis- 
teriu (locul destinat pentru jocul cu min
gea.—Tr.), și se posteză fie-care la locul 
său. Așa-der atât militarii, cari atacă, cât 
și păstorii, cari resping atacul, înarmați 
cu bețe de lemn, vin la răsboiu: primul 
militar ales, prin lovirea cu bățul aruncă 
mingea în câmpul păstorilor și îndată — 
așa este legea jocului — trebue să ia 

fuga pănă la arborele, seu alt semn, ho- 
tărît de mai 'nainte, și care se află la o 
îndepărtare de sute de pași dela luptători. 
Intr’aceea păstorii au dreptul de a și 
schimba sorțul, ori lovind pe inimicul, care 
fuge, cu mingea, înapoiată numai decât, 
ori respingând-o încă pe când sbura, în 
tabăra celorgce atacă, ocupând castrele mi
litarilor, er militarii se retrag în posițiile 
mai inferiore ale păstorilor; ast-fel se con
tinuă jocul cu aceleași regiile. Gu încetul, 
însă, militarii loviți chiar pentru prima 
oră cu mingea în fuga lor spre arbore, 
se retrag din câmp ca vulnerați și, fără 
să împuțineze tabăra, deschid drumul spre 
învingere soților lor mai sprinteni.

Cu drept cuvânt, așa der — căutând 
un joc asemănător cu acesta între jocu
rile celor vechi — prea stimatul bărbat 
amintesce pe acel numit harpastum, pe 
care străbunii îl mai numiau și pe greces- 
ce, sphaeromachia. Acesta se numea așa 
de la âp^ago, fiind-că mai mulți îșl dedeau 
silința să prindă balonul (follis) aruncat; 
și jucătorii, împărțiți în două părți, ca să 
arunce asupra adversarilor mingea, uitau 
să o trimită înapoi în sbor, ci se luptau 

împrejurul ei, după-ce a cădut și trântin- 
du-se unii pe alții la pământ, se murdă
reau de pulbere și suddre.

De sigur un fel de joc obositor și 
potrivit numai cu cei mai înaintați în 
vârstă.

— Din care causă, admit cu plăcere 
părerea prea stimatului bărbat, că originea 
jocului Oină este de a se deduce din jo
curile străbunilor, nu însă în forma exactă, 
cum există în present, nici după regulele, 
cu cari este impus jocul de mai marii 
învățământului în România. Căci nici „har
pastum44 nici „pila trigonalis" seu „pa- 

' ganica" nu se potrivesc cu el; din contră 
oină se deosebesce forte mult într’un punct 
de tote jocurile cele vechi, și anume că 
mingea se lovesce cu bățul, pe când min
gile celor vechi erau vibrate numai cu 
manele.

In cât pentru Italia, n’am audit să 
se practice asemenea jocuri la popor, ci 
se jdcă mai ales cu „pila follis," pe care 
fiind mare, o aruncă cu mânile său cu 
mici timpane seu cu brațele, er femeile 
se jdcă cu rețele cu mânere și altele ase
menea, cari se cred a fi primite dela
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Serate didactice în Bucuresci. Mi
nistrul de culte român a dat Dumineca 
trecută o serată, la care au fost invitați 
38 de persdne, profesori și studenți uni
versitari. La acesta serată s’au desbătut 
cestiuni didactice și pedagogice. Ministrul 
român are de gând a urma cu seria sera
telor, la cari va invita și profesori și elevi 
din provincie.

Un învățător român premiat. învă
țătorul de stat loan Danciu din .Aghiriș 
(Clușiu) a fost premiat cu 100 corone pen
tru instruirea cu succes a limbei maghiare. 
„M. P.u releveză cu bucurie, că Daiics e 
Român, er președintele epitropiei școlare 
Kopp Ferencz e Ceh, care numai de scurt 
timp e în Aghiriș și totuși și-a dat tdtă 
silința și a învățat unguresce.

Dr. Antonie Abt, profesor la uni
versitatea din Clușiu, a repausat în etate 
•de 74 ani. Dr. Abt s’a născut în Băița 
(Rezbânya), în comitatul Bihor. A scris 
■mai multe cărți de șcdlă și a avut un bun 
nume ca fisician. In anul 1885, când se 
începuse a se trimite câte un comisar mi
nisterial, care să asiste la esamenele de 
maturitate, Dr. Abt a fost delegat în 
■calitate de comisar pe la gimnasiile ro
mânesc!.

Congres contra comercinlui de 
fete. In Germania s’a pornit o intensivă 
mișcare contra comerciului de fete, prac
ticat în cea mai mare parte de cătră Ji
dovi. In luna Octomvrie se va ține un 
■congres internațional în acesta cestiune în 
Frankfurt.

Un căpitan de honv'Mli sinucigaș. 
'Căpitanul de honvedi Albert Cap, profe
sor la academia „Ludovica" din Buda- 
pnsta, s’a sinucis eri în Fiume. Căușele 
sinuciderei sunt necunoscute.

Un principe esecutat. Se scrie din 
St. Petersburg, că înKutais au condamnat 
ila morte pe principii Alexandru Lortkipi- 
nitze, Elia și Vaier Zulukitze, cari orga- 
nisaseră o bandă de hoți. Lortkipinitze a 
fost capul bandei și țarul a aprobat sen
tința adusă contra lui și a fost spânzurat 
Pe ceilalți doi i-a grațiat. Banda terori
zase întreg Gaucasul. In timpul 'din urmă 
.au atacat un transport de petrol, au je
fuit personalul, er petrolul l’au aprins. 
Acesta a fost nenorocirea lor, căci Cazacii 
vădend focul cel mare, au devenit atențî 
și s’au luat pe urma lor.

O istorie romantică. In Rusia trăia 
un nobil forte bogat, care a murit de cu
rând, lăsând railionele sale ‘văduvei și la 
■două fete, Anina și Rosa. Anina era de 
20 ani, Rosa de 17. Acesta din urmă avea 
un curtesan în etate de 35 ani, care voia 
să o ia de nevastă. Mama însă nu s’a în
voit, fiind-că pețitorul zăcuse de versat 
și era urît. Dilele acestea văduva cu cele 
două fete a venit la Viena, unde a des
cins la unul din cele mai elegante hotele. 
Intr’o diminăță când mama a întrat în

Engles!; der ignorez cu desăvârșire, decă 
asemenea lucruri au fost practicate1 atât 

!în vorbă, cât și în fapt de cătră străbuni.
Sciu însă, că e un joc forte asemă

nător cu acesta, ce se practică la Frances!; 
■ăr la ai noștri, de și mai rar, am vădut 
un alt fel de joc nu prea diferit, la care 
•se întrebuințeză un balon forte mare, um
plut cu aer și pe care, ca la vechiul „har- 
pastum“, alărgă și se luptă care mai de 
■care să-l răpescă dinaintea celui-l’alt — 
din causa mărimei însă, îl împing nu cu 
•mânile ci, cu călcâele.

Acestea, pe cari mi le-a comunicat 
bărbatul distins prin cea mai mare poli- 
•teța, le-am expus pe scurt, mulțumindu-i 
•din inimă atât pentru că și-a adus aminte 
-de noi și ne păstreză amiciție, cât și pen- 
tru-că se arată cu atâta interes față 
•de reînprospătarea amintirilor comune ale 
părinților noștri. I

Delaletca. 

odaia de dormit a fetelor, Rosa era dis
părută. S’a dat de veste la poliție, însă 
de geaba, Rosa nu putu fi găsită. Se dă 
cu socotela, că a fugit cu curtesanul său, 
pe care Rosa îl iubesce, cu tdtă urîțe
nia lui.

Societatea fiuinană pentru import 
de cafea în Fiume.—Acesta întreprindere 
solidă, vinde cafea cu prețuri atât de 
ieftine, încât e în interesul fie.-cărei eco- 
nome să se provadă cu cafeua trebuin- 
cidsă dela numita societate. Se recotnandă 
special cafeua mestecată ^Soerabaja“ 5 
klg 19.16 cor. cu care toți cari au folosit’o 
au rămas mulțumiți.

Adunarea generate a „SilvanîeP.
Selagiu, 29 Martie n. 1902.

Onorată Redacțiune I Valorosul insti
tut de credit și economii „Silvaniau din 
Șimleu și-a ținat adunarea generală ordi
nară în 24 Martie n. c. în Șimleul-Silva- 
niei. Acesta adunare a fost a 14-a adu
nare generală ordinară dela înființarea 
acestei bănci, despre care și despre cele 
ce au urmat acestei adunări voind a da 
un scurt raport, vă rog Onorată Redac
țiune să-mi dați puțin loc în prețuitul nos
tru diar „Gaz. Trans.“

Adunarea a fost presidată de d-1 
George Pop de Băsesci, președintele con
siliului de direcțiune, care a deschis acestă 
adunare prin o vorbire potrivită, salutând 
acționarii, cari păreau a fi mai puțini ca 
altă-dată; după care a urmat imediat ra
portul anual al direcțiunei. După acesta 
comitetul de revisuire și-a făcut raportul 
asupra fgestiunei anuale. Acestuia i-a ur
mat stabilirea bilanțului anual și fixarea 
dividendelor, prețului marcelor de presență 
pentru membrii esterni din direcțiune și 
din comitetul de revisiune. S’a ales apoi 
în locul unui membru din direcțiune, care 
a repășit, un altul în persona d-lui advo
cat Vasiliu Pop din Șimleu cu mandat pe 
4 ani.

Profitul net a fost în anul acesta: 
53,695,60 cor., din care între altele spre 
scopuri culturale s’a dat în anul acesta 
suma de: cor. 1,277.64; er dela înființare 
aprope 30,000 cor. Aceste sume cu deose
bire pentru ajutorarea școlelor și biserice- 
lor mai lipsite, precum și ca premii pentru 
școlarii români mai săraci, der eminențl. Un 
lucru forte frumos acesta din partea distinsu
lui bărbat al Sălagiului d-1 Andreiu Cosma, 
care pe lângă acesta are o grije deose
bită și de acuirarea de realități, având 
acuma „Silvaniau mai multe case, dintre 
cari două cele mai frumdse din Șimleu și 
în locurile cele mai de frunte pentru ins
titut în suma de 148.000 cor. De altfel 
reverimentul total a fost: 13.380.943-46 
corone.

Pe lângă președintele acestui insti
tut, d-1 George Pop de Băsesci, și neîntre
cutul director esecutiv d-1' Andreiu Cosma, 
merită tdtă lauda și ceilalți oficiali ai ins
titutului, din care causă unora dintre ei 
li-s’a și votat câte o sumuliță ca onorar.

După-ce d-1 George Pop de Băsesci 
prin o frumdsă vorbire adresată acțio- 
rilor a declarat de închisă adunarea, ne-am 
întrunit la un banchet, unde, firesce, nici 
toastele n’au lipsit. Părintele Vicariu al 
Sălagiului a toastat pentru d-1 George 
Pop de Băsesci; d-1 Andreii! Cosma pen
tru vicarul Alimpiu Barboloviciu; d-1 loan 
Papiriu Pop, protopop, pentru d-1 Andrei 
Cosma etc. Au mai vorbit d-1 Gavrila Trif, 
preotul Augustin Vicaș, părintele proto
pop Teodor Pop, părintele Vas. Hoblea 
și alții, toți cu mare însuflețire.

După banchet la 4 ore din nou ne-am 
adunat, convocați de d-1 Andrei Cosma, 
pentru a ține o conferință, spre a înființa 
o societate agronomică română în Săla- 
giu, înființarea unei casine române în Șim
leu etc.

Delacrasna.

Academia Rynul’iă.
Sesiunea generală din anul 1902.

Raport asupra lucrărilor făcute în 
anul 1901—1902.

(Urmare.)

D-1 Eduard Ghica a făcut dar 2 chri- 
sove pe pergament, unul din 1456, celă
lalt din 1531, precum si o anaforă dela 
1785.

P. S. Sa Archiereul Calistrat Bârlă- 
deanul a trimis 54 documente istorice 
dintre 1706—1823, găsite în reședința epis
copală dela Huși.

D-1 Dr. Fiala a dăruit o carte dom- 
nescă originală dela Radu Voevod din 
1667.

Dela d-1 B. Iorgulescu, profesor la 
Buzău, s’au primit în dar Condica mănăs
tirii Berea din județul Buzău, 47 docu
mente istorice, precum și un manuscript 
de cântări bisericesc! în limbile slavonă 
și grecăscă, și două foi de manuscripte 
vechi.

D-1 Constantinescu-Rîmniceanu, pro
fesor la Bârlad, a oferit un manuscript 
cuprindând chronica lui Nicolae Costin.

D-1 Alesandru Delimarcu, deputat 
dela Roman, a dăruit un chrisov domnesc 
dela Petru Vodă Aron din 1455 și 194 
acte și scrisori din secolul XVII—XIX.

D-1 Profesor Dr. Gustav Weigand 
dela Lipsea ne-a trimis în dar un album 
de fotografii, representând tipuri, porturi, 
case, biserici românesc!, adunate în că
lătoriile sale prin țările românesc!.

D-1 Inginer Guido Bausek a dăruit 
manuscriptul lucrării sale: Tabele de lo
garitmi vulgari cu 18, 19 și 20 decimale.

Dela d-1 constructor Piantini s’a pri
mit în dar un volum manuscript arab.

D-1 advocat I. P. Valerian a dăruit 
6 scrisori de ale răposatului G. Bariț, una 
dela Alesandru Roman și două dela alțT 
bărbați de peste CarpațI.

Dela d-1 Petre V. Grigoriu s’au pri
mit 2 ^scrisori autografe de ale lui V. 
Alexandri.

D-1 Anton Diamandopol, student, a 
dăruit manuscriptul „Theatron politicon“, 
din 1816, care cuprinde vol. II al acestei 
scrieri.

D-1 Manole Pârvulescu, proprietar în 
Capitală, a făcut dar un chrisov româ
nesc pe pergament dela Șerban Voevod 
Cantacuzino, cu data Tergoviste 1687 
(7195).

S’au mai făcut erăși diferite daruri 
pentru colecțiunile Academiei de cătră 
Societatea „Transilvania" din Bucuresci, 
de P. S. Sa Episcopul Dunărei-de-jos 
Pimen Georgescu, de d-na Sofia M. Bra- 
gadiru, de Părintele Vasile Mangra, vicar 
episcopeso la Oradea-mare. precum și de 
d-nii: C. Băicoianu, Secretarul general al 
Ministeriului Domeniilor, G. G. Burghele, 
deputat, M. Lupescu, Directorul Orfelina
tului agricol „Ferdinand", O. G. Lecca, 
G. D. Mirea, Carol Gobi tipograf și N. D. 
Popescu.

Er eu însu-ml am oferit, în diferite 
rânduri, pentru colecțiunile Academiei, ur- 
mătorele: 54 scrisori de ale măi multor 
persone istorice, români și streini, dintre 
1573—1878; 32 volume manuscrise româ
nesc! și grecesc!; 2 broșuri istorice din 
anii 1531 și 1684; 70 stampe și portrete; 
16 fotografii din 1866; o iednă veche cu 
două fețe; precum și o medalie și un vo
lum comemorativ al jubileului de 25 ani 
de archipăstorie al I. P. S. Sale Mitropo
litul Moldovei și Sucevei Iosif Naniescu 
din 6 Iulie 1900.

(V>v urina.)ULTIME SCIRi.
Salonic,- 2 Aprilie O mare pa

nică domnesce printre popula țiunea 
grecescă din .Macedonia, din causa 
terorei pe care o esercită bandele 
revoluționare bulgăresc!. Familii în
treg! părăsesc comunele refugiindu-se 
în orașe.

Hațja, 2 Aprilie. Președintele 
Kruger a declarat, că negocieri de 
pace cu Anglia nu pot ave loc, cât 
timp Anglia nu va accepta condi- 
țiunea independenței Transvaalului 
și Oranjelui.

Diverse.
Importanța rinichilor in orga

nism. Sunt câți-va ani de când nisce 
învățători francesi au publicat, că rinichii 

servesc nu numai pentru producerea urinei, 
ci fabrică și o substanță necesară orga
nismului, întocmai ca și 'ficatul.

Acăstă cestiune luată în studiti de 
dinstinsul fisiologist român d. dr. Vitzu, a 
fost obiectul unor minuțiose cercetări, cari 
au fost resumate într’un volum de 150 
pagini, întitulat: „La săcretion interne des 
reins.“

Din acest studiu reese, că rinichii 
posedă o secrețiune internă, care este de 
o utilitate vădită pentru organism.

Acestă secrețiune conține nisce sub
stanțe antitoxice, cari neutralisăză toxinele, 
ce se produc și se acumulăză în sânge în 
urma funcționărei regulate a organismului.

Ea împedică producerea uremiei, tot 
așa cum secrețiunea internă a pancreasu
lui se opune la producerea diabetului.

Aceste resultate împreună cu cele
lalte condușii interesante, ce se găsesc 
expuse în lucrarea sus-numită, au avut 
nu numai meritul de a adăuga un impor
tant capitol în fisiologia rerunchiloT, d£r a 
adus și în pathologia generală o lumină 
nouă asupra modului de a înțelege ure- 
miea, cestiune asupra căreia nu găsim 
potrivit a ne opri acuin.

Nu vom omite însă de a cita aci și 
o importantă aplicațiune therapeutică, ce 
studiul d-lui dr. Vitzu indică, anume in
jecțiile de ser de sânge venos emulgent 
în combaterea fenomenelor uremice.

Un cadou al pr incipelui Blbescu. 
Am publicat în numărul de Duminecă în 
foileton un articol asupra Brașovului luat 
din revista germană „lllustrirte Zeitung“ 
din Lipsea. Răsfoind prin numita colecție 
am căutat, pote mai scrie ceva despre 
Români. Revista avea adică o rubrică 
specială asupra evenimentelor din lăuntru 
(aici era numerată Austria alăturea cu 
Prusia etc.) și altă rubrică pentru eveni
mentele din străinătate. La 1845, firesce 
că România nu era pomenită, decât la 
„Turcia.“ Aici căutând am găsit următd- 
rele: „Hospodarul Valahiei, principele Bi- 
bescu, a trimes la Constantinopol două 
splendide trăsuri drept cadou. Una era 
destinată pentru Sultan, er a doua pentru 
Risa-pașa. Acesta din urmă însă a sosit 
prea târdiu, căci Risa-pașa într’acea că- 
duse."

Un interview cu miss Stone. Un 
redactor al (harului „Wiener Tagblattu a 
interviewat pe misionara americană miss 
Elen Stone, fosta prisonieră la bandiți, 
care trece prin Viena spre a se duce la 
Londra și apoi la New-York. Miss Stone 
a dis, că e fericită, că se află în sfârșit 
între omeni civilisațl.

— Recunoscința mea pentru aceia, 
cari m’au liberat, este nemărginită — a 
adăugat dânsa textual; brigandii ne-au tratat 
bine. Dânșii îmi diceau: „Vrem să încasăm 
bani pentru liberarea d-tale. Fii liniștită; 
n'o să’ți facem rău, căci nu ne-ar da nimeni 
bani pentru cadavrul unei misionare și 
singurul nostru scop este să luăm bani.“

Am petrecut Șese luni în grote în
tunecase, în ascundători sălbatice prin 
munți. Numai noptea călătoriam. Eu și 
Zilka am suferit groznicele oboseli numai 
mulțumită obicinuinței nostre cu clima. 
Nu vreu să povestesc alt-ceva în privința 
captivității mele. Decă răpitorii mei au 
fost Bulgari său Macedoneni, nu importă 
să se scie.

Aflu cu indignare, că se acusă pasto
rul Zilka de complicitate cu brigandii. Zilka 
e un om excelent, onorat, instruit; vor- 
besce cinci limbi. El nici nu scia nimic 
măcar, că eu și nevasta lui ne duceam să 
facem acea escursiune în timpul căreia 
am fost răpite. Acusarea e absurdă și ri
dicolă. Chiar și ambasadorul Americei de 
Nord din Constantinopol, Leishman, sti- 
rneză adenc pe pastorul Zilka. In timpul 
captivităței nostre ne-a fost de mare mân
gâiere nascerea copilului Zilcei. Acum mă 
duc la Londra pentru-ca să mulțumesc 
amicilor, apoi în Statele-Unite, pentru ca 
se văd pe mama mea. Nu sciu decă o să 
mă mai întorc în Balcani.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
«lin I?rtsș«»v, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticică, de 

rugăciuni si de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă Ediț. IV. corectata. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari colorați 70 bani. 
(-|- 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor.

10 b. porto).
Micul mărgăritar sufletesc, căr

ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani (-|- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude întru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-}- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de Io .n 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. p). 20 b.

Curentăm bisericescl de K-n Pa
piu-. tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tdte sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (pl. 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em. 
Eltjtcrescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărosJe sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-|- 20 b por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse dună catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ'. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări funebrali și iertațiuni pentru 
d ferit*  ca. se de morte, de Ioan Pap n 
Preț. 3 cor. pj. 30 b.

Cuvântări bisericesc! pre sărbătorile de 
presto an scrise de Ioan Papiu. Pteț. 3 
cor. pb 30 b. porto.

Cuventări funebraleș» iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Joan P p”< Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (~|- 20 b. porto.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
< ărților de mai jos, cari se vend ou pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’uu vendut pănă acum.

1) Lascar Vi or eseu, O iconă a Mo
dovei din 1851 de Wi'hehn de Kotzebue. 
E cunoscu'A acestă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră. 
Conține 268 pag. cn tipar curat și hârtie 
d° lux Pr<-țul în loc de 4 c r., cum s’a 
i endut rănă acum, este adl numai 2 cor. 
) 30 ba> I peri o.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-{- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă uu loo frumos în literatura ro- 
m ină. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sc6- 
1 le de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
t'xt, de O. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. porto) De 
Iii să e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de
O. Suțu, o interesantăconferență ținută 

la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
r e 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pa?, cu esterior plăcut 
. b ne îngrijit. Autorul e de asemenea cu- 
i oscut in literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
s laudă de sine. Jn loc de 4 cor. se vinde 
in 2 cor. (-]- 10 b. porto.)

7) „ Vrei s& te iubescă bărbatu ?“ 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac- 
t ci senose și forte potrivite pentru fami- 
1 li bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
t>u b. (-|- 5 b. porto).

Buchete de flori, culrsa diu grădina 
limb i române pentru copil, fascicola III 
dr- I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5

de loan Iosif bee- 
pl. 10 b. pori o.
Macedonski. Preț.

Po 9Sii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sexti" 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferență ținută 
a Atheneul român de 0. Dissesou ia 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului său glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgăneseă 
de Aron Booa Velchereanu 50 bani plus 
5 b. perto.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentru ce am rănas

flăcău bătrân................................. 16 b.
Nr 3 La anul nou .... 08 b. 
Nr. 4. Ce nici prin minte nu

mi-a trecut .......................................08 b.
Nr. 5. 0 pățanie................... 08 b.

Tote la olahă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, artico'i și foișore de 

Ionii A. Lăpedat. P.eț. 40 b. pl. 10 b. porto.
Influința trancesă în România de Al. 

Xeaopol profesor la universitatea diu Iași 
Cu 50 b. -|- 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă 
opul Preț. cor. 1. 50 b.

Poesii de AL A.
3 cor. p). 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste at lui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frumdsa 
n versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alf-Xindrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui stan Pățitul. Partea a II-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Ti m 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ra- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei săten lor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. -f- 5 b. porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, ca-’te pentru toți 
întocmită ducă ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păeățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Monologuri în versuri seria a2-ad>pă 
Auguste Vacqnerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ra isbonna de Nicube Țincu 1 cor 
jlus 5 b. porto.

Cu vârful peneL scrieri satirico-humo- 
ristice de Antonia Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Ionel educațiuuea unui Iun copil. Carte 
pentru părinți și alți educăt >rl. ,Principele 
morale și cieș’ineșcl* 4 de care trebui să se 
conducă părinții n educ-ițiuma copiii-r 
lor. Copiii b i.e crescuți sunt cea mai s umpă 
visterie a părinților și cel mai buu prinos 
pe altarul neamumi de V. G>. Boigouanu 
profesor de filos >fie și pedagogie. Prețul 
2 cor. plus 2') b port?.

Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Aprilie n. 1902

Renta ung. de aur 4°/0..................... 119.85
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120 25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—.
Impr. ung. cu premii................... 204. —
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 75’ 
Renta de argint austr.........................101.70
Renta de hârtie austr.........................101.50
Renta de aur austr............................. 120.85
LosurI din 1860.................................153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 15
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 698.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 697.25
NapoleondorI................................. 19 06
Mărci imperiale germaue . .. . 117.32'/2
London vista.................................. 240.10
Paris vista...................................... 95.40
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 95 50
Note italiene..................................... 93.45

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Aprilie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. „ 18.40 „ 18.44

Nr. 4952—1902.

Napoleond’orl. Tî 19.- w 19.10
Galbeni îî 11.30 n 11.40
Ruble RnsescI n 126.— îî 127.—
Mărci germane n 58.50 n —.—
Lire turcescl 10.72 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/6 100.— 101.-

PUBLICÂȚIUNE.
Referită e la rațiociniie cassei orășănesri 

pe anul 1901.
Oficiul contacilitățil orășenesc! 

a aubșternut rațiociniile cassei orășe
nesc! pe anul 1901, dimpreună cu 
documentele despre intrările și eși- 
rile aparținetdre acestor rațiocinil;

A. Mureșianu 
SBrașav, Tergul Imahii î¥r. 30.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCUNȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE BE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

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

AlWWȚ&JgSI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inuiui Nr. 30, ota- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
rn andele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUS’EȘIANU; Brașov.

Plocarea și sosirea trenărilor îs stat ras. nng. îa Brașov.
Valabil din 1 Cfcfîtomvi’Se st. u.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budipesta:

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la o. 2'45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7’48 min sera.
Dela Brașov la Bucurescl:

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

III. Tr, mixt, la ora 655 min. sera.
IV. Trenul aceel. la ora 2’19 min. p. m.

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

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(arc legfiturâ cu Tușnad la ora 9.ÎS, cu Ciuc) 
Szereda. la ora 10.4(i min. a. m.

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

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesc! (gar. Barfolomeiu).
I Trenul mixt la ora 9’2 min a. in.

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

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

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

tdte acestea în sensul §-lui 142 al 
art. de lege XXII din 1886. sunt 
depuse în localul oficiului de conta
bilitate orășenesc, pe timp de 15 <|ile 
adecă: dela 10 până la 25 Aprilie 1902 
spre a putâ fi luate în vedere

Când aducem acbsta la cunos- 
cința pudicului observăm și aceea, 
că fie-care contribuabil al comunei 
orășenesc! are voie a-ș! face even
tuale observări asupra acestor rațio- 
cinii și a le presenta subsemnatului 
oficiu, până la 25 Aprilie a. c.

Brașov, 28 Martie 1902.

Magistratul orășenesc.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

V

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cottve/vta, în lolă niăvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORBIENTÂRÎ. 
se primesc în binroul

8
8
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Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiă la 6. 2’9 m. p. m_ 

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

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

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim, 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6> a 3’20)-
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zârnesc! la Brașov (gar. Bartolume'u.y
I. Trenul mixt la ora 7’ 2: min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’17 min. p. m,
Dola Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim,
III. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6 50 min, se:a.

Tipografia A. Mureșianu,Brașov.


