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Campania memorandîstă.
(Epilog).

Când am introdus seria din urmă 
de articolî, ce avea de scop a da o 
iednă despre fasele, prin caii a tre
cut comitetul nostru central dela pro
cesul memorandului înedee, am di3, 
că numai cunoscând tote aceste fase, 
vom putâ înțelege pe deplin situa- 
tiunea, în care a ajuns partidul na
tional român.

Cum era situatiunea, când s’a 
inaugurat așa numita acțiune a me
morandului? Era ea favorabilă ori 
nu causei naționale române?

Aceia, cari au luat asupră-șl ma
rea răspundere, forțând acea acțiune, 
trebuia se fie pe deplin lămuriți asu
pra întrebărilor de mai sus, căci era 
învederat, că nu se puteau aștepta 
la nici un succes în cașul din urmă.

Ei bine, pentru orl-ce om cu 
judecată și cu puțină esperiență tre
buia să fie lucru clar, că tocmai pe 
timpul, când comitetul a plecat cu 
memorandul la Viena, contrarii dela 
putere ai poporului român se apro
piau de punctul de culminare al 
influinței și puterii lor, în constelația 
dualistă și de alianțe esteriore ale 
monarchiei ndstre.

Dâcă a fost așa — ceea-ce adi 
nu va încerca să conteste nimeni, 
— atunci dmenii „grupului", cari au 
uneltit în mod atât de îndrăsneț în 
contra solidarității la conferența din 
1892 pentru a lua în mâna lor cu 
ori-ce preț afacerea memorandului 
și a ajunge astfel la cârma parti
dului, ori că au fost orbi și surcți 
țață cu starea reală a lucrurilor, 
ori-că au fost lipsiți cu totul de 
consciința datoriei și a respunderei 
față cu marea causă, ce avea se fie 
promovată, nu însă compromisă prin 
memorandul la coronă.

In ambele cașuri urmările aveau 
se fie rele pentru partidul nostru.

De ce der aceia, cari se lăudau, 
că prin votul unei majorități neîn
semnate a conferenței din Ianuarie 
1892 au scăpat de cătușile solidari
tății, ce-i împiedeca de a-se mișca 
după pofta inimei lor, n’au cumpă
nit gravele momente ale situâțiunei 
esteriore și interiore ale partidului? 
De ce au pornit în ruptul capului 
să atace posițiunea inimică în con- 
dițiuni atât de desavantagidse? De 
ce au procedat ast-fel cu tdte ad- 
monierile seriose, ce li-s’au adresat 
din sînul partidului?

Tot întrebări, cari devin super
flue în fața faptului în de-ajuns do
vedit, după care pentru așa flișii tri- 
buniști, în afară de interesul elicei 
și de egoismul și ambițiunea perso
nală a matadorilor ei, nu esista nici 
o considerațiune mai înaltă.

N’am vorbit și despre lucrarea 
de subminare a acestora în cei șâse 
ani din urmă, fiind-că ea este acjl 
în destul cunoscută și dureros re
simțită de toți Românii de bine, 
cât de puțin orientați;

Ulciorul merge la fântână nu
mai pănă când odată se sparge. Ne- 
norociții de ei, umblând să-și întă- 
râscă posiția și să se perpetueze așa 
dicend la cârma partidului, au sădit 
vrajbă și neîncredere între frați. N’au 
avut atâta minte măcar, ca să pre
vadă, că tocmai aceste uneltiri ale 
lor aveau să-i discrediteze într’un 
mod, cum nu s’a mai pomenit la 
noi. Și decă ici colo aceste elemente 
cu deprinderile lor periculăse, prin 
esploatarea nerușinată a unor inte
rese și patimi localnice, mai fac să 
se vorbescă de ele, aceste nu sunt 
decât ultimele licăriri ale unei flă
cări, care nu mai pote fi hrănită de 
putregaiul din care îese.

Dintre tote dovecjile însă cea 
mai coverșitore și cea mai nimici- 
tore contra acelor elemente per
verse este, că au umblat tot numai 
cu minciuna și că în tot decursul 

„campaniei memorandiste" n’au ară
tat nici cea mai mică îngrijire 
pentru causa și sortea partidului, 
der. de altă parte au pus în joc 
interesele cele mai înalte, ba chiar 
eBÎstența acestui partid numai pen
tru >a asigura interesul lor personal 
și de clică și a salva propria lor si- 
tuațidne.

(Un al doilea articol urmeză).

Maghiarisarea in justiție. „Egyet- 
ertesu dela 24 Iulie aprecieză la primul 
loc al colanelor sale faimosul ordin al 
presidentului Tablei reg. din ClușiG cu pri
vire la maghiarisarea numelor în justiție. 
Diarul kossuthist nu încape ’n piele de 
burie, că amintitul president dă prin ordi
nul seu lovitura de grație numelor de bo
tez nemaghiare și că introduce de-abinele 
și în justiție maghiarisarea, care se duce 
în îndeplinire și pe alte tărâmuri ale vieții 
publice din „statul național unitar”. Atacă 
„E—-s“ pe „fiscalii valahi”, cari cuteză, 
a combate și a protesta în contra acestei 
ne mai pomenite volnicii și ca să facă 
puțin spirit, d-nii dela organul archișovi- 
nist își permit luxul de a bănui pe minis
trul de justiție, că cedând revoltărei și 
protestelor îndreptățite, va face să se re
tragă ordinul, er pe numitul president 
„patriotic” îl va suspenda său permuta,— 
„căci cum cuteză acest president să ma- 
ghiariseze, când puterea de stat maghiar 
se îngrozesce de ori-ce pas energic pe tă
râmul întăririi maghiarismului"....

Noi lăsăm pe cei dela „E—s“ să se 
bucure, să ironiseze, să ațîțe și să revol- 
teze. Asta-i meseria șoviniștilor și într’asta 
văd ei o sublimă chemare. Una însă nu 
vom lăsa nici morți: să ne maghiariseze 
în sentimente. Putere au încă să ne schim
be numele pe unguresce, der nu li-s’a dat 
și nu li-se va da câtu-i hăul acea forță su- 
praomenescă, prin care să ne schimbe 
sufletul.

Mișcare revoluționară in Ma- !» >
cedoDia. O scire telegrafică din Salonic 
anunță, că agitația printre populațiunea 

bulgărescă din Macedonia cresce. Emisarii 
comitetelor cutrieră satele înregimentând 
aderenți la mișcarea revoluționară. înar
mările cu arme de contrabandă continuă 
pe o scară întinsă. In fața marelui număr 
al celor constituițl în bande, situația a 
devenit fărte critică.

Dih Sofia se telegrafică, că fostul 
subcolonel bulgar Iankov, care în fruntea 
unei bande bulgare a pătruns în Mace
donia, anunță de acolo, că împreună cu 
mai muițl resculați se află în Costur și 
că Bulgarii macedoneni sunt pregătiți 
pentru rtscțolă. Guvernul bulgar a ordonat, 
ca Iankov să fie deținut, îndată ce va 
păși pe pământ bulgăresc.

Tulburările in Franța. „B. Tgbl." 
scrie între altele: „Oea mai sensațională 
scire, ce ne vine din Paris, este, că gu
vernul frances în nervositatea sa a es- 
pulsat pe ducesa de Orleans. O asemenea 
procedură ar fi blesarea regulelor de ca
valerism față cu o damă, față cu fiica 
nnui archiduce austro-ungar (Iosif...) Alal- 
tăeri s’a împlinit terminul pus congrega- 
țiunilor neautorisate, pentru a se disolva. 
Primii pași făcuțl pentru esecut^rea disol- 
vării a produs o sguduire în straturile po
pulației, la care nu se aștepta guver
nul... Abstrăgend dela aceea, că acestă 
lege constringe pe 20,000 de călugări și 
călugărițe, cari pănă astădi erau cetățeni 
buni ai Franței, să emigreze, trebue să 
considerăm, că legea lovesce nu numai 
pe călugării profesori, ci și pe aceia, cari 
în părțile cele mai sărace ale Franței cul
tivă industrii înfloritore, dând populației 
sărace isvăre de câștig, ăr binefacerile și 
actele lor de filantropie sunt nesfîrșite. 
Urmările nu se pot prevedă”.

împăratul Wilhelm și Polonii. 
Se scie,' că împăratul Wilhelm are de 
gând, a face o călătorie în Posen. O făie 
polonă spunea de-ună<ji, că camerarul 
Morateki a rugat pe un ministru prusian 
să înduplece pe împăratul de a-și amâna 
călătoria pe anul viitor. „Post“ din Berlin
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„Despre originea Românilor".
i.

Colonisarea neamului românesc pe 
aceste plaiuri preocupă pe istoricii seco
lului XVIII și XIX în mod intensiv șis’ar 
păre că nici astădi nu este lămurită ces- 
tiunea, căci nu sunt decât câte-va dile de 
când am anunțat, după un diar săsesc, că i 
d-1 Korniss Elemer (cum l’o fi chemat 
mai nainte?) a scos de sub tipar o carte 
în care „dovedesce”, că Românii nu sunt 
descendenții coloniștilor împăratului Tra
ian. „Ei au venit în Ungaria, după Unguri, 
și că prin urmare n’au dreptul a-se plânge 
că li-s’a răpit libertatea și țera."

Pentru ori-ce om cu mintea întregă 
este evident, că o cestiune istorică pusă 
de un Korniss seu altul pe terenul politic, 
elucubrațiunea sa nu mai pote ține cont 
de a fi cualificată de lucrare sciențifică, ci 
cel mult de pamflet politic. Adevărul istoric 
trebue să fie independent de ori-ce consi- 
derațiunî politice, și este o cestiune cu de
săvârșire independentă de constatările ne- 

bulose ale vre-unui istoric „ad hoc”, dâcă 
Românii pot seu nu pot reclama drepturi po
litice ca națiune. Drepturile acestea — chiar 
decă „istoricii" adversari, ar reuși, ceea-ce 
este însă imposibil, să dovedescă, că co
lonisarea Românilor este posterioră seco
lului X seu XI — se cuvin nu trecutului, ci 
presentului și viitorului; vitalității, numă
rului, hărniciei și sobrietății, virtuților și pu
terii de expansiune și de resistență a neamu
lui nostru. Acestea sunt lucrurile reale, cari 
se impun și biruesc obstacolele statistice
lor mincinose. Și când e vorba de aseme
nea calități, apoi slavă Domnului, Româ
nul n’are motiv de desperat.

Cu tote acestea e bine să cunoscem 
tot ce s’a scris relativ la noi în cestiunea 
acesta.

La librăria Zeidner din târgul grâu
lui, care are și o secție de anticuariat,— în
tre alte multe cărți, ca: istoria lui Eder, 
despre care am scris mai multe foiletone, 
apoi 2 mărișore volume latinesc!, cuprin- 
dând renumita istorie a lui Benko, cu care 
de asemenea mă voiu ocupa, decă D-deu I 
îmi va da sănătate; o altă carte latinescă I 
„Primae linese Historiae Trans, antiqui, medii : 
et recentioris sevi” cu observațiunile fai- | 

moșului Eder; statistica și geografia Tran
silvaniei, scrisă în nemțesce la 1837 de 
Benigni de Mildenberg, critica lui Schul
ler contra plângerii celor doi episcop! ro
mâni la dieta din 1841—1843 in potriva 
Sașilor etc. etc., pe cari le-am cumpărat 
cu preț eftin și le voiu utilisa la timpul 
său,— am dat și peste o broșurică mititică 
și subțirică, tipărită în Sibiiu la 1829 și 
care portă chiar titlul: „Despre originea 
Românilor”.Autorul, P. Frid. Phleps a 
scris’o ca tesă, pentru a-se habilita la o 
catedră a girnnasiului din Sibiiu.

De sigur, că istoricii noștri vor fi 
cunoscând acăstă tesă, nu tocmai așa ve
che,, și de sigur o vor fi citat’o, decă va 
fi meritat, și combătut’o, decă va fi fost 
necesar. Nu cred însă să o fi tradus cine
va și de aceea m’am hotărît eu să dau la 
foileton câte o traducere din numita bro
șurică, convins fiind, că publicul nostru 
urmăresce cu un legitim interes tot ce se

*) „De Valachorum origine” dissertatio, 
quam pro loco inter professores Gymnasii Cibin 
A. C. addictornm obtinendo publice def'endendam 
scripsit P. Fridericus Phleps. Cibinii. Typis Samuelis 
Filtsch 1829.

scrie și ce s’a scris, bine său rău, despre 
neamul românesc. Etă disertația:

§. I-
Despre originea Românilor, istoria tre

cutului nimic nu spune. Așa în trecăt, is
toricii evului mediu au atins câte-ceva 
despre Români; însă nici unul dintre scrii
tori n’a spus, din ce popore mai vechi 
s’au născut și unde au fost stabiliți dela 
început. Fiind sărăcie așa de mare de do
vedi și fiind lăsată fie-căruia libertatea 
conjecturilor, nu este mirare, că părerile 
învățaților asupra originei Românilor as
tădi sunt fărte diverse. Din care causă, 
discutând o cestiune atât de întunecăsă, 
nu trâbue să neglijem nimica, ce ni-ar 
pută da ore-care argument pentru lămu
rirea lucrului. Insă pe lângă celea ce se 
pot ceti în cărțile istoricilor despre trecu
tul Românilor, trebue să luăm în considera
ție limba; obiceiurile, religia și însuși nu
mele gintei.

§. 2.
Intru cât se potrivesce limba română 

cu alte limbi și întru cât diferă de altele, 
ar fi de prisos a esplica aici mai pe larg, 
de-ărece prin discuțiile bărbaților celor 
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luând notă despre acesta, face următorea 
observație semnificativă."

„Nu cunoscem căușele, câri l’au în
demnat pe camerarul la acest pas. E 
sigur însă, că în numerdse locuri s’a dat 
de repețite-ori espresie dorinței, ca împă
ratul să nu mergă de astă-dată în Posen. 
Dorința acesta este, evident, consecința 
fanatismului pănă la paroxism al Polonilor 
și cunoscătorii temeinici ai poporului polon 
au primit cu mari îngrijiri planul călă
toriei în Posen. Sporirea poliției în Posen 
n’a putut să înlăture temerea, că acolo 
(în Posen) între cei 117,000 locuitori din 
cari mai mult de 100,000 sunt Poloni, s’ar 
găsi vr’un individ ațîțat de agitatorii 
fără suflet, care se nu se sperie de nimic. 
Amânarea călătoriei în Posen n’ar răs
punde așa-der decât unei dorințe patrio
tice; la tot cașul însă trebue să se ia 
măsuri, pentru-ca să nu fie temere de 
astfel de fapte criminale.11

De la congresul serbesc.
După o activitate de șese săptămâni, 

congresul național bisericesc sârbesc a fost 
amânat prin decisiune prea înaltă la 15 Iu
lie n. pe timp nedeterminat. Decursul con
gresului a fost relativ liniștit, însă cu tote 
acestea partidele adversare, liberali (mi
noritate) și radicali (majoritate) și-au făcut 
imputări și învinuiri reciproce cu des
tulă pasiune. Liberalii au acusat în foile 
lor pe radicali, că ar fi jertfit interesele 
cele mai vitale bisericescl și naționale, 
întrucât au încheiat un pact cu comisa
rul regesc, pentru-ca constituindu-se comi
tetul congresului, să potă dispune după 
plăcere asupra averilor bisericesc!, și că 
de dragul numitului comisar, au părăsit 
basa gravaminală.

învinuirea acesta — dice „Budapest! 
Hirlap" — e neîntemeiată. Intr’una din 
ultimele ședințe ale congresului Dr. Mișa 
Mihailovici a presentat proiectul unei adre
se gravaminale cu scop de a fi presentat 
Majestății Sale. Proiectul acesta cuprin
de tote gravaminele dela 1868 încoce 
privitore la autonomia bisericei sârbesc!. 
Primul dintre gravamine este, ca întreg 
organismul autonomie a fost octroiat bise
ricei, deși legea autonomiei nu recunosce 
octroiare. Din causa acesta nicî-odată con
gresele bisericescl n'au putut lucra cu 
esactitatea stabilită în lege. Mai mult, 
guvernele responsabile n'au convocat 
congresul în timpul prescris de lege, 
ci răzimându-se pe statutul octroiat au 
esercitat dreptul de supremă disposițiune 
și în afacerile curat eclesiastice. Guvernul 
a făcut chiar și aceea, că a reînviat și a 
pus în vigore din nou § 25 al ordinațiunei 
din 1868, pe care îl desființase rescriptul 
regesc din 1871.

Proiectul de 'adresă al lui Mihailo
vici spune mai departe, că în mod volnic 

mai învețațî2) s’a dovedit din limba Ro
mânilor originealor.Ea se pote deduce de
opotrivă dela Romani și dela Slavi, dedrece 
limba este plină de mulțimea imensă a 
cuvintelor latine, der nu este mic nici 
numărul cuvintelor slavice; cu deosebire 
în ce privesce întrebuințarea verbelor au
xiliare, este mai apropiată de limba sla
vică. ?) Cât de mult pote însă se greșescă 
acela, care disprețuind alte argumente mai 
grave, ar vre să decidă despre originea 
unei ginte singur numai din limbă, pe 
lângă alte multe esemple, se vede și din 
limba Cumanilor din Ungaria, cari adi 
vorbesc unguresce. *) Atâta însă este sigur, 
anume, că limba română nu-și are ori
ginea în alt loc, decât acolo, unde Slavii 
cu Romanii au avut legături mai înde
lungate unii cu alții, așa că din contactul 
îndelungat al limbilor, încetul cu încetul 

2) Thunmann Unters. uber die G-esch. d. ostl. 
eur. Volker pag. 176—239 Sulzer „Gesch. des 
transalp. Daciens I. pag. 151—269.

3) Cfr. Ederi animadv. crit. ad Felmeri hist. 
Transilv. pag. 7.

4) Sohlozer krit. Samml. zur Gesch. der
Deutschen in Siebenb. pag. 206.

guvernul a stabilit suma salarielor profe
sorilor gimnasiului sârbesc și a modificat 
planul de învățământ al școlelor confesio
nale serbescî. Pănă acolo a mers guver
nul, încât a numit și învățători la școlele 
confesionale serbescî și cu tote mijiocele 
a împiedecat înființarea de școli confesio
nale serbescî. O ordonanță ministerială 
mai recentă enunță, că tinerimea sârbescă 
se nu învețe religia în limba maternă, ci 
unguresce. Controlul din partea statului, 
care nu e stabilit și circumscris încă prin 
lege, a păgubit autonomia, a împedecat 
libera mișcare și a paralisat în desvolta- 
rea ei biserica și națiunea sârbescă.

Plângerile acestea sunt dovadă sufi
cientă de tractarea dușmănosă a guverne
lor ungurescî cu Sârbii. Pressa maghiară 
șovinistă nu întârdie a-le spune Sârbilor, 
că pe basa gravaminelor arătate mai sus, 
ei nu vor căpăta nicî-odată statutul organic 
autonom, ce-1 reclamă cu hotărîre,. și că 
congresul, care se va întruni probabil în 
Noeinvrie, se va ocupa numai de afaceri, 
curat administrative, după a căror desba- 
tere se va închide definitiv.

Maghiarisarea numelor de 
localități.

Diarul „KronstădterZeitung“ din Bra
șov scrie relativ la cea mai nouă ispravă 
a d-lui Szell un articol din care estragem 
următdrele:

„Jefuirea unui bun național, început 
de Banffy, a desăvîrșit’o — întru cât acesta 
stă în putința unui singuratic — d-1 Szell. 
Astăiji d-1 Szell este ministrul președinte 
responsabil, — moralicesce responsabil nu 
numai majorității camerei deputaților, ci 
responsabil față cu opinia publică a Ne
maghiarilor. Am dis jefuirea unui bun na
țional, căcî fără îndoială de așa ceva e 
vorba. Numele germane ale localităților 
nostre sunt posesiune națională, sunt mar
tori vii ai unei viețî germane seculare. 
Ele au dreptul de a esista mai departe 
neștirbite. Esistența lor o garanteză eser- 
cițiul continuu. Acest esercițiu este știrbit 
acum pe terenul vieții de stat, de und:e 
numele germane au fost șterse de d-1 
Szell cu o trăsătură de condeiu.

In afară de acest teren însă, slavă 
Domnului, aceste numiri stau în picidre 
în deplina lor putere și vor sta și pe vii
tor. Pe acest teren trăsăturile de condeiu 
ale lui Szell n’au nicî o putere. Societa
tea îșî are legile sale și nu se supune 
de bună voie altor legî străine; nu esistă 
putere, care, contra voinței sale, se o potă 
forța a se supune. Și în deplina nostră 
încredere în puterea societății declarăm, 
că întrega acțiune cu maghiarisarea nu
melor nu este decât o nouă dovadă des
pre politica de struț. „Statul național" în 
impotența sa de a crea „națiunea" do
rită, se ajută cu tăgăduirea unui lucru, 

să se fi putut forma din cele două o nouă 
limbă, a Românilor.

Decă este vorba să stabilim adevărul 
asupra vechei patrii a Românilor din ar
gumentele scose din limbă, trebue să cer
cetăm următdrele trei lucruri: întâi, în 
cari părți ale pământului se află aceeași 
limbă, seu o limba similară; al dpilea, 
unde s’au găsit primele urme ale acelei 
limbi; și în sfârșit, unde a fost de demult 
atât de strîns contactul Slavilor cu Ro
manii, încât limbile lor se se potă in- 
fluința ?

§. 3.
In timpul actual întrebuințarea limbei 

române este atât de răspândită, încât o 
găsim nu numai în Ungaria, Transilvania, 
Valahia, Moldova, der și în Tracia, Ma
cedonia, Epir, și chiar în unele locuri ale 
Albaniei, deși amestecată cu forte multe 
cuvinte de origine grecescă.3 4 *)

§• 4.
Despre originea limbei române este 

greu de hotărît, dedrece nu încape în
doială, că abia în secolul al șese-spre-

!) Thunmann 1. c. pag. 174. 

care se presentă ca lumina sdrelui în ochii 
tuturor celor ce văd. Orî ce operă cultu
rală nemaghiară este un protest viu con
tra esistenței unei culturi unitare na
ționale.

„Noi Sașii însă suntem dmeni iubi
torii de lege și ordine. Legea despre nu
mele localităților este lege. Ministrul com
petent de interne a dat ordinul de ese- 
cutare. Este decî de datoria nostră, a ne 
supune legii, nu numai acolo, unde ne 
impune acesta forța esternă“. Am audit 
asemenea raționărî, adevărat, că nu dela 
omenî, cari împărtășesc iubirea săsescă de 
lege și credință săsescă față cu legea. 
Ore nu este o curată batjocură cu aceste 
virtuți cetățenescî, când se cere în numele 
lor o procedare, care ar fi tăgăduirea ori 
cărei respectări de sine națională. Noi 
ne-am opus, cât am putut eliminării din 
corespondența oficială a numelor nostre 
de localități vechi și concrescute cu isto
ria năstră. Acuma, după ce resistența nds- 
tră a fost zadarnică, să venim noi singuri și 
să ajutăm a le scote și de acolo, de unde 
nici o putere de pe pământ nu le pote 
scote: din tradiția viuă poporală? Acesta 
n’ar fi fidelitate față cu legea, ci slăbi
ciune și uitare de sine. Dăr acesta nicî nu 
ni-o cere vr’o lege, căci ori-ce lege trebue 
să fie conscientă de marginile sale. Senti
mentul demnității naționale cere, ca fie
care, care nu este atins de disposițiile nu
mitei legi, să se țină de numele obici
nuite pănă acuma... Nici-odată nu ne vom 
pute împăca cu o lege, care în esența sa 
este tăgăduirea esistenței ndstre. Noi vom 
urma legea în disposițiile sale concrete, 
însă nicî-odată nu ne vom însuși basele 
ei și nu ne vom aședa vieța nostră po
porală pe acele base".

Din Franța.
„Et cette France se glorifie 

d’avoir donne la liberte au mon
de et fait afficher partout la 
declaration des Droits de l’Hom- 
me et du Citoyen!

Ed. Drumont „L. L. P." 
10 Iunie 1902.

Erî, la ultimele soiri, am comunicat 
vești sensaționale din Franța.

Ce se petrece în țâra, care, cum dice 
Drumont, se fălesce, că a dat lumei liber
tatea și care afișeză pretutindenea dreptu
rile omului și ale cetățenulni?

„Se esecută legea congregațiunilor".
Va să dică se petrece un lucru cu 

desăvîrșire legal, se pune în aplicare o 
lege votată de majoritățile corpurilor le- 
giuitdre, sub cabinetul anterior, care și-a 
epuisat forțele codificând acea lege și a 
lăsat moștenirea esecutării unui alt cabi
net și mai însetat de călcarea dreptului 
divin și uman, cabinetului Combes, com

Zecelea începu să fie scrisă.6) Der se dă 
cu socotela, că dintre tote țerile, Tracia 
este aceea, unde s’a exerciat pentru prima | 
oră limba română, căci acolo deja pe la | 
sfîrșitul secolului al șeselea se găsesc 
urme din limba acesta, așa că Thunmann 
cu drept cuvânt adscrie vorbele lui Teofan 
„Tor na fratre11 limbei române.’)

§• 5.
Al treilea, decă întrebi, unde au 

întrat Slavii cu Romanii în așa intim con
tact, așa că limba amândurora să se alieze: 
înainte de tdte este Dacia lui Traian, 
care după înfrângerea și mortea lui Dece- 
bal, dela 105 pănă la 274 era sămănată 
de multele colonii ale Romanilor, dela se
colul al șeșelea însă a început să fie 
supusă Slavilor, așa că după revocarea 
coloniilor romane de cătră Aurelian, rămâ
nând aici resturi de Romani, ușor se pu
tea nasce acestă limbă nouă. După Dacia 
vine întregă acea parte, care se întinde 
dela malul de sud al Dunării pănă la

6) Prima carte scrisă în româncsce a dat-o 
in tipar Lucas Chrestel, Brașov, Cfr. Sulzer 1. c. 
II pg. 273.

Thunmann 1. c. pag. 341.

pus ca și cabinetul anterior din francma
soni, luptători contra tronurilor și altarelor 
și în fruntea căruia stă un om, care a 
purtat timp de mai mulți ani sutana, fiind 
și el profesor la o șcdlă congreganistă, d-1 
Combes, care și-a luat doctoratul cu o tesă 
asupra filosofiiei lui Toma de Aquin

Franța, regina civilisațiunei și a li
bertății, îșî sugrumă pe proprii săi fii, 
luând libertatea învățământului, espulsând 
pe călugării și călugărițele, cari educau 
tinerimea în spiritul religiunei creștine, 
în spiritul tradițiunilor lui Ludovic cel 
sfânt, care a făcut Franța mare și res
pectată !

In locul lor trebue să vină profesorii 
și profesdrele atei, cosmopo'iți, francma
soni și jidani, cari se-T educe pe Frances! 
în principiile nduei dinastii, care dirigu- 
esce astădi sorta țării, primogenite a creș
tinismului, în principiile dinastiei Rotschild, 
Reinach și Dreyfus 1

Istoria e scurtă și instrunctivă:
Din școlele statului s’a eliminat deja 

de mult religiunea.
Creștinilor le rămăsese libertatea de 

a-și crea școli pe cheltuiala proprie.
Au făcut-o, și în curând cjeci de mii 

de elevi populau șcdlele creștine. Erau 
mai mulți la școlele acestea, de cât la 
școlele statului și se învăța mai bine la 
aceste șcdle, de cât la școlele statului.

Nu mai era de tolerat acest lucru. 
Lui Rotschild și lui Reinach și lui Drey
fus și altor francmasoni nu le plăcea acest 
lucru. La șcdla militară din Saint-Cyr și 
la alte șcdle, primii premiant! erau totd’a- 
una foștii elevi ai șccSlelor congreganiste. 
Cum? îșî diceau actualii diriguitori ai 
Franței, viitorii generali și savanți și ora
tori etc. să fie omeni credincioși ? Creștini 
buni? Asta nu se pdte.

Și au lovit presa creștinescă, er acum 
au închis 2500 de școli, lăsând pe drumuri 
5000 de profesori și institutori și deci de 
mii de elevi fără povățuitori.

Bătrânul și renumitul scriitor Fran
cois Ooppee, asistând la împărțirea pre
miilor la o școlă de călugărițe, și vădând 
sutele de eleve plângând, s’a emoționat 
și eșind pe stradă, a strigat: „Libertate! 
Libertate 1“

Betiânul Coppee a fost arestat.
Da, libertatea 'și drepturile omului 1 

Acestea sunt numai pentru dmeni, er 
omeni sunt numai cei ce fac parte din 
nemul ales. Restul omenirei este, după 
învățăturile lor: „Semence de bălaii 1“

Asta este filosofia, ce domineză as
tădi în țera libertății.

Sermană Franță 1 

muntele Pind, cuprinzând Mesia, Tracia, 
Macedonia și o parte din Tesalia, în cari 
părți cum-că odinioră au esistat colonii 
romane și că limba latină a fost între
buințată mai ales dela Constantin cel 
Mare încoce, nu mai trebue să dovedim, 
încât pentru Slavi, scriitorii bizantini ne 
spun cu o gură,3) că dela 449 nelinișteau 
des prin incursiunile lor teritoriul roman, 
aveau forte des ciocniri cu trupele romane, 
ba sub domnia lui Mauriciu au servit chiar 
în armata romană, er la 602, după mortea 
lui Mauriciu s’au aședat la gurile Dunării, 
de unde s’au răspândit prin provinciile 
romane, ocupând o mare parte a Mace
doniei și Traciei și stabilindu-se chiar 
între coloniile romane. Din scrierile ace
lorași scriitori este cunoscut, că sub dom
nia lui Heracliu (610—641), Severinensii 
și alte ginți slavice au cuprins locurile 
între Hem și Dunăre9) și că Iustinian II 
(685—95) a dat slavilor pământuri de lo
cuit lângă fluviul Strymon.

Delaletea.

8) Cfr. Stritteri mem. pop. ad Danub. II. 
pag. 1—110.

°) Thuroan 1. c. pag. 334 ex. Cons. Prophyr
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Fratricid. In comuna Mărgineni (Fă
găraș) frații Pandrea, Gheorghe și Ioan au 
eșit la cosit. Luându-se la certă, au înce
put să se bată cu cosele. Ion i-a tăiat 
lui Gheorghe piciorul cu cdsa. Perdând 
mult sânge, Gheorghe a murit. Ion a 
fost arestat.

Furtuni și trăsnete. In partea sud- 
ostică a comitatului Solnoc-Dobâca și o 
parte din comitatul Clușiului au fost ărăși 
furtuni și ploi torențiale, cari au causaț 
enorme stricăciuni. In Feldioră trăsnetul 
a aprins o casă. In diua de 23 Iulie în 
Sătmariu a fost de asemenea o rupere de 
nor, fulgerul a lovit într’un vagon al 
tramvaiului electric, stricându-1 cu desă- 
vîrșire, fără să atingă pe pasageri. Tot 
atunci a trăsnit și la școla de înotat, 
unde erau mai mulți ămenl la baie. Ni
meni n’a fost atins.

Catastrofă împiedecată. In ndptea 
de 22 Iulie, cantonierul cantonului Nr. 104 
de pe linia Simeria-Orăștie, fiind o furtună 
teribilă și pldie torențială, a visitat linia 
cu de-amănuntul să vadă nu s’a făcut 
vr’o stricăciune. Cantonierul a observat 
cu grdză, că la un loc pe o distanță de 
8—10 metri terasamentul era spălat și 
traversele și șinele atârnau în aer. Tocmai 
atunci se apropia un tren. Cantonierul a 
dat semnal de alarmă, așa că trenul oprin- 
du-se vr’o 5—6 metri înainte de a ajunge 
la locul cu primejdia, catastrofa a putut 
fi evitată. Trenul a fost dus îndărăt la 
Simeria.

Sentința în procesul contra Băncii 
de Lipsea s’a publicat la 23 Iulie. Direc
torul Earner a fost condamnat la 5 ani 
arest, directorul Gentsch la 3 ani arest. 
La fie-care li-s’a socotit în pedepsă câte 
7 luni închisdre preventivă. Membrii co
mitetului de supraveghiare au fost pedep
siți: președintele Dodel amendă în bani 
cu 15,000 mărci, trei membri cu câte 
18,000 mărci, unul cu 8000 mărci, doi cu 
câte 500 mărci.

Logodnă. D-șora Victoria Russu din 
Utvin s’a logodit cu d-1 Liviu Magdu 
din Arad.

Răpirea unei domnișore. In Cora
bia (România) comisarul Const. Pârvulescu 
a răpit pe o domniseră dintr’o familie de 
elită. Domnișdra s’a îmbrăcat în uniformă 
de elev de liceu și ast fel travestită a fu
git cu comisarul. Poliția și parchetul s’au 
pus în urmărirea fugarilor.

Tragedia unui rob liberat. Mihail 
Lăzureanu din Hususău se amorezase foc 
de Florica Duma. El era de 20 ani, ea de 
15 ani. Amândoi erau săraci lipiți și ca 
să faci o căsnicie, îți trebue cheltueli. Lă
zureanu, ce s’a gândit? A intrat ndptea 
în casa unui vecin și l’a jefuit. Asta s’a 
întâmplat înainte cu 4 ani. Furtul însă 
s’a descoperit și făptuitorul fu con
damnat de tribunalul din Oradea la 4 ani 
temniță. Dilele acestea Lăzureanu ispră- 
vindu-și pedepsa, s’a întors acasă. El cre
dea, că Florica îl așteptă cu credință, când 
colo Florica era măritată. Lăzureanu de 
mâhnire și necaz și-a perdut mințile și a 
luat câmpii.

Coleră în Mandșuria. Se anunță din 
Petersburg, că orașul Cicikar din Mand
șuria a fost declarat infectat de coleră. 
La Inku, dela începutul epidemiei pănă la 
4 Iulie, s’au îmbolnăvit 634 persone, dintre 
cari 477 au murit. In săptămâna dela 27 
Iunie pănă la 4 Iulie, s’au îmbolnăvit în 
acest oraș 166 persone, dintre cari 139 au 
murit. La Charbin, unde primele cașuri au 
fost constatate la 1 Iulie, s’au îmbolnăvit, 
dela 1 pănă la 10 Iulie 575 persone și au 
murit 322. In Mandșuria s’a stabilit sta
țiuni colerice. Trenurile sunt visitate de 
m dici oficiali și însoțite de ei. Totul 
arată, că epidemia e de o gravitate ex
cepțională.

Petrecere cu dans. După alergarea 
de cai dela Rîșnov, (27 Iulie), regimentul 
Nr. 2 de husari va da o petrecere cu 
dans în sala dela „Casa de tiru din Bra
șov. începutul la 8 ore sera.

SOIRILE DILE1.
12 (25) Iulie.

0 statistică lugubră. Foile maghiare 
s’au pus se numere Ungurii și se facă 
statistici peste statistici, dor dor vor eși 
mai multi la număr. Nu sciu cine s’a pus 
să numere pe învățători și să constate 
câți din ei au nume unguresc!? Resulta- 
tul a fost cât se pote de deplorabil pen
tru cercetător; căci din 28.000 învățători 
n’a găsit numai 7000 cu nume maghiare. 
Se înțelege, că se vor lua măsuri în con- 
secență...

„Revolta" din Panou. „Hunyad- 
vărmegye" din Deva spune în numărul 
său dela 24 Iulie, că în comuna Pancu s’a 
restabilit ordinea și liniștea. Cele două 
compănii de soldați și gendarmeria au 
părăsit comuna. Duminecă au fost escor
tați la Deva și internați în închisdrea tri
bunalului de acolo următorii: Dumitru 
Popovici, din Lăpugiul de jos; Dionisie 
Pescar, Șoia Păun, Ioan Luncan, Moise 
Opreanu 1. Alesandru, Arsenie Suciu, Va- 
silie Andreescu, Vasilie Tudor, Moise To
dor 1. Alesandru, Cosrna Luncan 1. Ion, 
Dionisie Opreau, Temie Suciu, Dionisie 
Trujina, Dionisie Opreanu, loan Opreanu 
1. Netti, Trifon Oprean, Iosif Oprean 1. 
George, Iosif Soia 1, Buza, Oprean Ar
senie Bordan, Nuț Suciu 1. Ioan, Jova 
Soia, loan Soia 1. Buznic, toți din Pancu, 
și Sânziana Oprean din Lăpugiul de sus. 
Unul de 17, unul de 18, unul de 19, unul 
de 20 și doi de 22 ani, cei-lalți toți de 
30 — 40 ani, cu familie, și unul de 56 ani.

„Mocanii din Făgăraș". Sub titlul 
acesta „Fiigg. M-g.“ scrie lucruri teribile 
despre o pretinsă gonă, pusă la cale de 
cătră Românii din Făgăraș în potriva fai
mosului Dr. Indro Lăszld, vice-notar la 
judecătoria din acest oraș. Tînerul „pa
triot", după diarul maghiar, nu mai avea 
pace și liniște dela procesul din Clușiîi, 
în care el și tatăl său s’au întrecut în 
frase „patriotice" și în acusări inepte la 
adresa clerului român „trădător" de pa
trie. „Mișeii" de Români, împușcau ndptea 
pe ferăstra lui Indre și îi stricau somnul, 
primia dilnic anonime amenințătore, arun
cau cu pietri după el etc., așa că ne mai 
putând trăi în Făgăraș, s’a vedut nevoit 
a-și cere permutarea. Ministrul i-a ascul
tat cererea și l’a mutat pe Indre la Giula.

—Din tote acestea vedem, că tînerul 
Indre și-a esploatat bine situația, creân- 
du-și șanse splendide de avansare — ca 
patriot-martir!

Coleră? Din Viena vine scirea, că 
în spitalul misericordienilor a decedat 
Anton Knauer, în etate de 56 de ani, de 
coloră. După alt isvor causa morții n’a 
fost coleră, ci oolera nortras.

Alergări de regiment.. Regimentul 
e. și r. de husari Nr. 2 arangeză Dumi
necă în 27 Iulie 1902, orele 3 p. m. aprope 
de Rîșnov alergări pentru ofițeri și sol
dați; la care oorpul ofițeresc învită pe 
toți cunoscuții și pe amicii sportului de 
alergări. Din Brașov plăcă la locul aler
gării, tren separat dela gară la 2 ore 15 m. 
din Bartolomeu la 2 ore 20 m. er retour, 
după alergări.

Grindină. Din Cetatea-de-baltă i-se 
scrie „Tel. Rom." cu data de 20 Iulie ur- 
mătdrele : „După-ce în luna trecută o grin
dină teribilă, după-eum s’a fost luat no
tiță și în jurnale, a nimicit viile și grâ- 
nele pe un șir lung de pe Ternave, înce
pând dela Veseuș peste Dicio-Sănmărtin 
în sus, er acum nu de mult apele Târ
nava și valea numită a Basnei au esun- 
dat și înglodat tote cositurile de fân, as- 
tădi la orele 4‘*/2 p.. m. nu putea să vadă 
omul decât omeni plângând pe strada co
munei nostre, căci o grindină puternică a 
cădut, încât a nimicit tăte grânele tocmai 
în prejma secerișului. Ge va fi de beții 
omeni înglodați la bănci, numai Dumnezeu 
va sci. Ne temem de-o adevărată fdinete. 
Am scris în grabă, der cred, că pe mâne 
void pută afla câte comune din jur sunt 
nimicite prin grindina de mărimea nucilor 
și desă de tot".

Serbare de copii. Duminecă în 27 
Iulie, după amiadi la „Casa de tir11 va 
avă loc o serbare de copii. Se va da dru
mul mai multor baldne, între cari un ba
lon uriaș. Musică. Focuri de artificii. Fo
nograf etc. Intrarea liberă.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite; 
aparate pentru fotografii la moment, precum și 
tote articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferanrul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Depos'te în Brașov la F. Jeke- 
ltus, F Kelemen, Victor Roth Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Un „Five o’ clock" musical. — Erl 
am avut plăcerea să asist la o frumosă 
petrecere de familie. Un cerc frumos de 
domne, domnișdre și domni, atât din Bra
șov, cât și din România și de aiurea, fu
sese invitat de cătră d-na Eufemia Kertsch, 
în sâlonele villei Kertsch, unde, sub 
pretextul unei simple recepțiuni intime, 
ni-se oferi un adevărat five o’ clock mu
sical;

După un allegro din Concertul XX 
de Mozart, esecutat la pian de d-ra Ma- 
ridra Economu, renumita nostră cântărăță, 
d-na Mara Dimitrescu d’Asty, care — îm
preună cu d nele Teodorini, Darclee, Nu- 
ovina și Nilda — face fala țării ndstre 
pe scenele străine, ne-a răpit cu o deli- 
ciosă arie din Traviata, acompaniată la 
pian de d-1 I. Scărlătescu. dirigentele co
rului capelei române din Paris, care este 
un valoros pianist și compositor, și, acom
paniată de flautistul orchestrei orășenesc!, 
cu mișcătorea arie a Nebuniei, din Lucia, în 
ale cărei dificile vocalisărî esceleză.

In urmă d-na Elena I. Roșea, care 
prin nascere aparține Brașovului, a ese
cutat la vidră-, acompaniată tot de d-1 
Scărlătescu, o admirabilă Berceuse de Go
dard și celebra Cavatina de Raff.

D-na Dima, valordsa și simpatica con- 
traltă a Reuniunei române de cântări, a 
cântat apoi aria lui Rinaldo de Haendel 
și o romanță de Ciaicovski, acompaniată la 
pian de d-na Roșea. Tot d-sa a acompa
niat și pe diva d’Asty, care a mai cântat cu 
mult farmec răpitorul vals din Romeo și 
Julieta, de Gounod și Pleurez mes yeux, din 
Samson și Dalila de Saint-Saens.

Un intermezzo, ținut de o scurtă co- 
lațiune, ne dete ocasiunea de a în
china un pahar de șampanie și, lu
crul fiind de circumstanță, încântătorea 
divă ridică cel mai frumos toast, cântând 
celebrul Brindisi din Traviata, după care 
urmară drăguțele arii românesc!: Prinde- 
mi le-ași și După fragi și după mure, și, 
acompaniate de d-na Roșea din memorie, 
artista neavend partițiunile la ’ndemână: 
Aria bijuteriilor din Faust; aria Oiprei din 
Voevodul Țiganilor; aria Carmenei din 
opera cu același nume și aria Santuzzei 
din Cavalleria rusticana, așa că pot dice, 
cu drept, că ni-s’a oferit nu o simplă co- 
lațiune, ci un adevărat „regal" musical.

D-ra Economu, care mai este și o 
minunată disease, a dis cu multă vervă 
un forte spiritual monolog de Thenard: 
Dans le Monde, după care d-nele Roșea 
și d’Asty au închetat serata, prima eu o 
sentimentală Elegie de Tirindelli, pentru 
vidră, er secunda cu mișcătorea arie a 
Gildei, din Rigoletto.

Terminând, urez dile ’ndelungate și 
prosperitate amabililor amfitrioni, cărora 
străinii veniți în vilegiatură în Brașov da- 
toresc acest încântător five o’ clock musi
cal, ce ne-a procurat câte-va ore forte 
plăcute.

Un ospe din Jiomânia.

Societatea „Andreiu Șaguna“.
Rhportul general al comitetului pe anul societar 

1901/902.
(Continuare.)

B) Averea societății cu finea anului.
I.) Biblioteca: 1). Cărțile. Biblio

teca la începutul anului societar 1901 — 
1902 a numărat 2740 opuri în 3909 volu
me, care număr s’a sporit în decursul va
canțelor de vară cu 18 opuri în 20 volume, 
a numărat deci în total 2758 opuri cu 
39-9 volume. Acest număr în decursul a- 
nului a crescut cu 139 opuri în 159 vo
lume. La acest crescământ îmbucurător 
societatea a ajuns parte prin procurări 
din mijldcele proprii, parte prin donațiuni 
dela corporațiunî și singuratici, cărora ne 
simțim plăcut îndemnați de a-le esprima 
și pe acestă cale adânc simțită nostră re- 
cunoscință și mulțămită pentru atențiunea 
și viul interes, ce l-au arătat față de so
cietatea nostră.

Ca donațiuni au incurs dela:
a). Academia română 5 publicațiuni.

b) . Direcțiunea seminarială 8 publicațiuni.
c) . Societatea de lectură. „Petru Maior". 
Raportul general al soc. de lect. „Petru 
Maior", din Budapesta pe anul adm. 
1900—1901. d). Redacțiunea „Tribunei", 
8 volume de diferiți autori, e). Redacți
unea foiei „Poporul Român": Moș Călin 
nuvelă de Dariu.

Dela autori 3 volume, dela Moise 
Popovici, paroch 30 de volume, tăte în 
limba maghiară, dela Maria Cunțan Poesii 
de Maria Cunțan, dela Ieronim Hârțogă. 
„Clipe de repaus" de Sorcovă, dela George 
Tulbure cleric c. III. „Marșul ștudenților" de 
1st. CI. Iuga, dela Alecsandru Ciocaș cl. 
c. II. trei volumuri, dela Dumitru Purece 
cleric c. II. „Nuvele fantastice" de Don 
Juse, dela Nic. Vlad Stezar ped. c. III. 
„Monografia institutului de credit și eco
nomii" „Albina" din 1872—1897", de Petra 
Petrescu.

S’au cumpărat din mijldcele societății 
56 volume de diferit conținut.

Din numărul întreg al cărților s’au 
separat cu ocasiunea revisuirii bibliotecii 
184 opuri în 205 voi., cari parte erau în 
număr dublu, parte de mai puțină valore. 
Din aceste, 24 cărți au fost donate bibli
otecii poporane din Agârbiciil; 18 cărți 
au fost donate bibliotecii poporane din 
Colun, 2 opuri au fosi destinate ca premii, 
er restul licitate între membrii societății, 
care sumă să va folosi pentru cumpărarea 
altor opuri, cari nu se află în bibliotecă.

Cu finea anului societar 1901/1902 
biblioteca societății numără 2708 opuri în 
3869 volume.

(Va urma.)ULTIME SOIRI.
Budapesta, 24 Iulie. Ministrul 

președinte Szell a plecat din Ratot 
la Ischl, unde va sosi și ministrul 
președinte Koerber.

BucurescT, 24 Iulie. Regele va 
pleca Joia viitdre în străinătate. Se 
va opri la Viena, unde va primi în 
audiență pe contele Goluchowski. Din 
Viena va merge la Ischl, unde va fi 
timp de doue dile ospele împăratului 
Francisc Iosif.

Paris. 24 Iulie. Pănâ acum s’au 
închis 135 șcdle congreganiste.

Viena, 24 Iulie. Uraganul ce s’a 
deslănțuit cjilele trecute, a distrus 
tote casele dintr’o stradă a orașului. 
Piața Sofia a fost pe jumătate dis
trusă. Turnul bisericei rusesci s’a 
surpat. Au pierit 120 de persone, 
unele înecate, altele îngropate sub 
derîmăturl.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 24 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Mitrani, proprietar. 
Călărași; Storz advocat, Heidenheim; căpitan Di
mitrescu, Craiova; Frigator. proprietar, Galați, 
Finkels, bancher, Bucurescl.

H. Europa: Mett.ner, Krivâny. Gvetva; 
Balonesco, Mezey, Budapesta; Jeney, Kecskemet: 
Reinerberger, Sibiiti; Dr. Czekelius, Sibiih: Salo
mon, baron Vesque, Riesz, Stiasny, Vj6na; Link, 
Freudenthal; Căpitan Constantinescu, PloiescI; 
Iacob. Silistria, Kappon. Giurgiii; D-na Broter, 
Berlad; Goldscheidel, Berlin; Lowenbach, Moscuna, 
Bucurescl.

H. Orient: Konczuker, Timișul de sus; 
Hile, Brașov; Langer, Euripide, Bucurescl.

H. Grand: Farkas, Viena; Toladianu, Os
trov: Sinatone, Rusciuc; Baumann, Birsnhrescu, 
Tuhn, Nachbar, Kadat, Bucurescl.

Proprietar: Dr. Aurel ALureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie

Wallischhof
— stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderat».
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fi. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și inforinațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Slur za, 

medic consiliat medic dirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hof p u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

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

p ‘ lângă portul postai arătat, încă 23 bani pentru 
recomandați^.)

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

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
snfietescă Ediț. IV. Corectata. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari oolorațl 70 bani. 
(4~ 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni" și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(4~ 10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, oăr- 
tioică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată oostă 44 bani (-|~ 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude întru ondrea Preacuratei Fecidre 

'Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-J- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de loan 
Papiu Tom; III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuv&ntări bisericesc! de loan Pa
piu: tomul I, III și IV duprinde cuvântări 
biserieescl acomodate pentru orî-ct timp; 
și pentru td'te sărbătorile de peste au Pe 
lângă prâdicl, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (pi. 1'0 b. porto)

Predici pe t6te Duminecile .fi 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em 
EAefterescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românesci din număros le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-}- 20 b por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după 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 
diferite cause de morte, de loan Papiu 
Preț, 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesci pre sărbătorile de 
preste au scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuventări f'unebrale șl iertăciuni 
pentru diferite cașuri de m6rte, în
tocmite de loan Conțin vre-o 400
pag. Prețul 3 corone (-|~ 20 b. porto.)

Alama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba. E iitura d-lui 
prof. Dr. E DAia-iu. Tipografia archid e- 
oesană din Blașiă. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostr-ue’e 
lor unor labor oșl «tudențl in teologie de’a uni
versitatea diu Bulapesta Cnventu „Salba“ 
ne reamiutesce societbt.a literară cu ace
lași nume a teologilor dn seminarul d-sfi 
ințat „S-ta, Barbara11 din Vieua. cărei so
cietăți îi mulțumim publfa-ea Fabiolei si 
a unei părți din cat.ech smul oel n a e a! 
1 i Deharbel Traducătorii tie ofer o le tură 
edificătore în stil ingript, tiparul cm a , 
hă tia bună. Prețul unui ese npla- )egar 
elefant în pânză este 4 oordne (-j- 30 b 
i ono) Un esemplar broșat 3 corone (-ț- 
30 b porto).

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 71 18.88
Napoleond’ori. n 19.04 71 19.07
Galbeni îi 11.90 71 10.30
Ruble RosescI îi 2.54 77

—,—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl © 21.40 71 21.50
Scris .fonc. Albina 50/Q 101.— 102.-

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Iulie n. 1902

Renta ung. de aur 4%......................121,90
Renta de corone ung, 4°/0 . • - 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 119.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100 —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25
Renta de argint austr......................... 101.90

Renta de hârtie austr......................... 101.70
Renta de aur austr.............................. 121.55
LosurI din 1860.................................... 152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.07
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 711.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 679.75
Napoleondorl...................................... 19.05.
Mărci imperiale germane . . . 117.02’/2
London vista.............................. 239.67*/2
Paris vista.................................. 95.22’/2
Rente austr. 4% de corone . . 99,75
Note italiene........ 94 20

La Domnul j
NICOLAE MOLDOVAN

> Băcan și Franzehr în O-Toplița 
se primesc 2 învățăcei la j 

franzelărie. <_>.(608)

Nr. 11189. 1902.

de licitațiune cu oferte. 
La 29 Iulie 1902, la 10 ore a. m. 

se va ținea în localul oficiului 
economic orășenesc o licitațiune 
cu oferte în scris, pentru a se da 
în antreprisă următorele lucrări,
și anume:

a) Facerea unei pardoseli de scut 
în lungime de 370 mt. și lățime de 
3 mt. preste țevile apaductului oră
șenesc din Scheiu; acesta pardosea
lă constă din un fundament de be
ton în grosime de 25 cm. și preste 
acesta o pardoselă de 15 cmt. de 
înaltă, făcută din pietri de pardosit 
așecjate în cement și cu crescet ne
tezit, cu prețul preliminat de 7243 
cor. 65 filler.

b) Reconstruirea scocului de văr
sare de dinsus d e piua postăvarilor 
din lunca principală a Brașovului, 
cu prețul preliminat de 946 cor. 
58 fii. și

c) Umpletura la rețiaua de țevi 
în partea stângă de patul părăului, 
în lungime de circa 80 mt., cu pre
țul preliminat de 180 corone.

Protocolul de licitațiune, pro
iectul de contract, măsurările și pre-
liminarele de spese, precum și pla
nurile se pot lua în vedere în loca
lul oficiului economic orășenesc de
orl-cine, până în ziua de licitație, 
pe timpul de oficiu, adecă dela 8— 
12 ore a. m.

Brașov, 18 Iulie 1902.
2-2.(<i01) Magistratei orășenesc.

| Praînrile-Seidlitz aie iui Moli
y< Veritabile nuiiinl, <!ecti fâăeni-e cutlă este preveifută cu suaires* «le 
fS aperias-e a lui A. Moli ișl eu subscrierea sa.
Jr, Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriler-SeidIitz de A. Moli în contra greu-
W tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
țjj mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhdidelor și 
Jfț a celor mai diferite bile femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
W cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 
w Falstficațiile se. vor urmări pe cuie juăecăwrescn.

c
M

| Franzbranntweîn și sare a lui MB.
/ nnmQi decă fiecare sticlă este-c rovedutâ cu marca de scutire și cu
?. Vt/IIldUIIU SllHUdl, plumbul lui A. M«I5.

Franzbranntweln-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
j- osebire prin tras (frotati alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de lăcelă. 
> Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

X
%

X Supun de copii a ltd Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul- 

jlt tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru 'opii și adulțl. Prețul linei bucăți Cor. —.4(1 
XA? Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețută cu marea 

• ț de apărare A. Moli.________________________________________________
Trimiterea (iriEnelpală prin

A FarmwcâstBii A. MO1L1L,g c. și r, furuisur ai curții imperiale Vieua, Tuchlauhen 9
CS Comande din provincia se efectueză țliinic prin rambursă postată.

La deposite se se ceră amintit preparatele provă(}ute cu iscălitura și marco. M de apărare a lui A. MOLL.
Deposits în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 

și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

S

x
*

m

P u b 1 i c a t i u n e.♦
Moștenitorii după rămasul. d-lui Otroban Nandor încunosciințeză 

prin acesta, cum-că realitățile următore, cari au retras diu licitație se 
dâ voie a-se vinde si din mână liberă. Acesta sunt precum urmoză:

1) Casa de lemn, în Brașov (Scheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou 
(676 vechii) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii top. 3348, 3349.

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

3) In Bacîfalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit, cu o 
mare grădină de pome, odăile folosite pentru locuință do vară, dim
preună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr. 598 A f 1659/1, 
1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top.

4) In Bacîfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină, indusă 
în cartea funduară nr. 689 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 1361/2, 1363/2, 
1364/2 n-rii top.

5) In Elopatak stațiune balneră așa numita „Villa Zona“ cu în
treg angajamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi, la apa mi 
nerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 1546/1, 1546/2, 
1546/3, 1547, 2744 nr. top.

6) Casele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechiă 48 8, in
duse in cartea funduară Nr. 2660 nr. top. 5434, și casa dm strada Spi
talului Nr. 11 nou și cel vechia 475, nr. top. 5420, doue case legate una 
de alta (fost hotel Baroș).

7) Imobilul din Apața, loc de zidire, indu3 în cartea funduară nr. 
1011, n-rii top. 1601/2, 1602/2, 1603/2

8) Li vadea diu Tușnad Nr 976 indusă în cartea funduară nr. A f 
12.508/12

9) Realitatea aflătâre în Bolon \r 631 indusă în cărțile funduare 
sub Nr. A f 3759/3.

10. O șură aflătore în Agostoufalva.
11. O baie de fier în Fels6-Râkos.
12. Realitățile aflatdre în Bardocz sub Nr. 674 și 736 indusă în 

cartea funduară sub Nr A f 263, 261 și 267/1, 267/2.
Iuformațiunî mai detailate se pot lua în cancelaria d lui advocat 

Zakariâs lânos, Brașov strada Spitalului militar Nr. 3, unde se pot 
vedâ și condițiunile de veucjare a părților.

Brașov, 28 Iunie 1902
Szabo

596,3—4 e ecutoml întregului rămas dusă Otroban.
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se fac mai ușor și mai repede prin

7 7

77

Pentru Romania și străinătate: 
as . . . . . â f?.

Pasa . . 4 „

i] .

ABONAMENTE
Zj-A.

(fanta TiMsîhamil
Prețul abonamentului este:

Pentru România străinătate:Pentru Austro-Uugaria:

- y >

Abonamente Ia numerele ou data, de Dumineca.:
Pentru Austro-Ungaria:

șese Inaa 
îjrei loa.

Abonamentele
----- o- mandate poștale. -----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

GAZETEI TRANSILVANIEI"

rrr-n i rn tu urs ■ i7i î «n îi tm rt ui', mhli i. o it n nrn.T n.—nfm •.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.
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Fratricid. In comuna Mărgineni (Fă
găraș) frații Pandrea, Gheorghe și loan au 
eșit Ia cosit. Luându-se la certă, au înce
put se se bată cu cosele. Ion i-a tăiat 
lui Gheorghe piciorul cu cdsa. Perdend 
mult sânge, Gheorghe a murit. Ion a 
fost arestat.

Furtuni și trăsnete. In partea sud- 
ostică a comitatului Solnoc-Dobâca și o 
parte din comitatul Olușiului au fost erăși 
furtuni și ploi torențiale, cari au causat 
enorme stricăciuni. In Feldioră trăsnetul 
a aprins o casă. In diua de 23 Iulie în 
Sătmariu a fost de asemenea o rupere de 
nor, fulgerul a lovit într’un vagon al 
tramvaiului electric, stricându-1 cu desă- 
vîrșire, fără să atingă pe pasageri. Tot 
atunci a trăsnit și la școla de înotat, 
unde erau mai mulțl dmeni la baie. Ni
meni n’a fost atins.

Catastrofă împiedecată. In ndptea 
de 22 Iulie, cantonierul cantonului Nr. 104 
de pe linia Simeria-Orăștie, fiind o furtună 
teribilă și pjdie torențială, a visitat linia 
cu de-amenuntul să vadă nu s’a făcut 
vr’o stricăciune. Cantonierul a observat 
cu grdză, că la un loc pe o distanță de 
8—10 metri terasamentul era spălat și 
traversele și șinele atârnau în aer. Tocmai 
atunci se apropia un tren. Cantonierul a 
dat semnal de alarmă, așa că trenul oprin- 
du-se vr’o 5—6 metri înainte de a ajunge 
la locul cu primejdia, catastrofa a putut 
fi evitată. Trenul a fost dus îndărăt la 
Simeria.

Sentința în procesul contra Băncii 
de Lipsea s’a publicat la 23 Iulie. Direc
torul Earner a fost condamnat la 5 ani 
arest, directorul Gentsch la 3 ani arest. 
La fie-care li-s’a socotit în pedepsă câte 
7 luni închisdre preventivă. Membrii co
mitetului de supraveghiare au fost pedep
siți: președintele Dodel amendă în bani 
cu 15,000 mărci, trei membri cu câte 
18,000 mărci, unul cu 8000 mărci, doi cu 
câte 500 mărci.

Logodnă. D-șdra Victoria Russu din 
Utvin s’a logodit cu d-1 Liviu Magdu 
din Arad.

Răpirea unei domnișore. In Cora
bia (România) comisarul Const. Pârvulescu 
a răpit pe o domnișdră dintr’o familie de 
elită. Domnișdră s’a îmbrăcat în uniformă 
de elev de liceu și ast fel travestită a fu
git cu comisarul. Poliția și parchetul s’au 
pus în urmărirea fugarilor.

Tragedia unui rob liberat. Mihail 
Lăzureanu din Hususău se amorezase foc 
de Florica Duma. El era de 20 ani, ea de 
15 ani. Amândoi erau săraci lipiți și ca 
să faci o căsnicie, îți trebue cheltueli. Lă
zureanu, ce s’a gândit? A intrat ndptea 
în casa unui vecin și l’a jefuit. Asta s’a 
întâmplat înainte cu 4 ani. Furtul însă 
s’a descoperit și făptuitorul fu con
damnat de tribunalul din Oradea la 4 ani 
temniță. Dilele acestea Lăzureanu ispră- 
vindu-și pedepsa, s’a întors acasă. El cre
dea, că Florica îl așteptă cu credință, când 
colo Florica era măritată. Lăzureanu de 
mâhnire și năcaz și-a perdut mințile și a 
luat câmpii.

Coleră în Mandșuria. Se anunță din 
Petersburg, că orașul Cicikar din Mand
șuria a fost declarat infectat de coleră. 
La Inku, dela începutul epidemiei pănă la 
4 Iulie, s’au îmbolnăvit 634 persone, dintre 
cari 477 au murit. In săptămâna dela 27 
Iunie pănă la 4 Iulie, s’au îmbolnăvit în 
acest oraș 166 persdne, dintre cari 139 au 
murit. La Charbin, unde primele cașuri au 
fost constatate la 1 Iulie, s’au îmbolnăvit, 
dela 1 pănă la 10 Iulie 575 persdne și au 
murit 322. In Mandșuria s’a stabilit sta
țiuni colerice. Trenurile sunt visitate de 
m dici oficiali și însoțite de ei. Totul 
arată, că epidemia e de o gravitate ex
cepțională.

Petrecere cu dans. După alergarea 
de cai dela Rîșnov, (27 Iulie), regimentul 
Nr. 2 de husari va da o petrecere cu 
dans în sala dela „Casa de tiru din Bra
șov. începutul la 8 ore sera.

SOIRILE BILEI.
12 (25) Iulie.

O statistică lugubră. Foile maghiare 
s’au pus să numere Ungurii și să facă 
statistici peste statistici, dor dor vor eși 
mai multi la număr. Nu sciu cine s’a pus 
să numere pe învățători și să constate 
câți din ei au nume unguresc!? Resulta- 
tul a fost cât se pote de deplorabil pen
tru cercetător; căci din 28.000 învățători 
n’a găsit numai 7000 cu nume maghiare. 
Se înțelege, că se vor lua măsuri în con- 
secență...

„Revolta" din Panou. „Hunyad- 
vârmegye" din Deva spune în numărul 
său dela 24 Iulie, că în comuna Pancu s’a 
restabilit ordinea și liniștea. Cele două 
compănii de soldați și gendarmeria au 
părăsit comuna. Duminecă au fost escor
tați la Deva și internați în închisorea tri
bunalului de acolo următorii: Dumitru 
Popovici, din Lăpugiul de jos; Dionisie 
Pescar, Șoia Păun, Ioan Luncan, Moise 
Opreanu 1. Alesandru, Arsenie Suciu, Va- 
silie Andreescu, Vasilie Tudor, Moise To
dor 1. Alesandru, Cosma Luncan 1. Ion, 
Dionisie Opreau, Temie Suciu, Dionisie 
Trujina, Dionisie Opreanu, loan Opreanu 
1. Netti, Trifon Oprean, Iosif Oprean 1. 
George, Iosif Soia I. Buza, Oprean Ar
senie Bordan, Nuț Suciu 1. loan, Jova 
Soia, loan Soia 1. Buznic, toți din Pancu, 
și Sânziana Oprean din Lăpugiul de sus. 
Unul de 17, unul de 18, unul de 19, unul 
de 20 și doi de 22 ani, cei-lalți toți de 
30—40 ani, cu familie, și unul de 56 ani.

„Mocanii din Făgăraș". Sub titlul 
acesta „Fiigg. M-g." scrie lucruri teribile 
despre o pretinsă gănă, pusă la cale de 
cătră Românii din Făgăraș în potriva fai
mosului Dr. Indre Lâszld, vice-notar la 
judecătoria din acest oraș. Tînărul „pa
triot", după diarul maghiar, nu mai avea 
pace și liniște dela procesul din Clușiu, 
în care el și tatăl său s’au întrecut în 
frase „patriotice" și în acusări inepte la 
adresa clerului român „trădător" de pa
trie. „Mișeii" de Români, împușcau ndptea 
pe ferăstra lui Indre și îi stricau somnul, 
primia dilnic anonime amenințătore, arun
cau cu pietri după el etc., așa că ne mai 
putând trăi în Făgăraș, s’a vedut nevoit 
a-și cere permutarea. Ministrul i-a ascul
tat cererea și l’a mutat pe Indre la Giula.

—Din tbte acestea vedem, că tînărul 
Indre și-a esploatat bine situația, creân- 
du-și șanse splendide de avansare — ca 
patriot-martir!

Coleră? Din Viena vine scirea, că 
în spitalul misericordienilor a decedat 
Anton Knauer, în etate de 56 de ani, de 
coleră. După alt isvor causa raorții n’a 
fost coleră, ci oolera nortras.

Alergări de regiment. Regimentul 
c. și r. de husari Nr. 2 arangeză Dumi
necă în 27 Iulie 1902, orele 3 p. m. aprdpe 
■de Rîșnov alergări pentru ofițeri și sol- 
■dați, la care oorpul ofițeresc învită pe 
toți cunoscuții și pe amicii sportului de 
alergări. Din Brașov plecă la locul aler
gării, tren separat dela gară la 2 ore 15 m. 
din Bartolomeu la 2 bre 20 m. er retour, 
după alergări.

Grindină. Din Cetatea-de-baltă i-se 
scrie „Tel. Rom." cu data de 20 Iulie ur- 
mătorele : „După-ce în luna trecută o grin
dină teribilă, după-eum s’a fost luat no
tiță și în jurnale, a nimicit viile și grâ- 
nele pe un șir lung de pe Ternave, înce
pând dela Veseuș peste Dicio-Sănmărtin 
în sus, er acum nu de mult apele Târ
nava și valea numită a Basnei au esun- 
dat și înglodat tote cositurile de fân, as- 
tădi la orele 4'/2 p. m. nu putea se vadă 
omul decât dmeni plângând pe strada co
munei nostre, căci o grindină puternică a 
cădut, încât a nimicit tote grânele tocmai 
în prejma secerișului. Ce va fi de beții 
dmeni înglodați la bănci, numai Dumnezeu 
va sci. Ne temem de-o adevărată fdmete. 
Am scris în grabă, der cred, că pe mâne 
void pute afla câte comune din jur sunt 
nimicite prin grindina de mărimea nucilor 
și desă de tot".

Serbare de copii. Duminecă în 27 
Iulie, după amiadî la „Casa de tiru va 
avă loc o serbare de copii. Se va da dru
mul mai multor baldne, între cari un ba
lon uriaș. Musică. Focuri de artificii. Fo
nograf etc. Intrarea liberă.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite; 
aparate pentru fotografii la moment, precum și 
tote articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL iiferancul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Depos'te în Brașov la F. Jeke- 
lius, F Kelemen, Victor Roth Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Un „Five o’ clock" musical. — Eri 
am avut plăcerea să asist la o frumdsă 
petrecere de familie. Un cerc frumos de 
domne, domnișăre și domni, atât din Bra
șov, cât și din România și de aiurea, fu
sese invitat de cătră d-na Eufemia Kertsch, 
în sâldnele villei Kertsch, unde, sub 
pretextul unei simple recepțiunl intime, 
ni-se oferi un adevărat five o’ clock mu
sical.

După un allegro din Concertul XX 
de Mozart, esecutat la pian de d-ra Ma- 
ridra Economu, renumita nostră cântăreță, 
d-na Mara Dimitrescu d’Asty, care — îm
preună cu d nele Teodorini, Darclee, Nu- 
ovina și Nilda — face fala țării ndstre 
pe scenele străine, ne-a răpit cu o deli- 
ciosă arie din Traviata, acompaniată la 
pian de d-1 I. Scărlătescu, dirigentele co
rului capelei române din Paris, care este 
un valoros pianist și compositor, și, acom
paniată de flautistul orchestrei orășenescl, 
cu mișcătdrea arie a Nebuniei, din Lucia, în 
ale cărei dificile vocalisări esceleză.

In urmă d-na Elena I. Roșea, care 
prin nascere aparține Brașovului, a ese
cutat la vidră, acompaniată tot de d-1 
Scărlătescu, o admirabilă Berceuse de Go
dard și celebra Cavatina de Raff.

D-na Dima, valordsa și simpatica con- 
traltă a Reuniunei române de cântări, a 
cântat apoi aria lui Rinaldo de Haendel 
și o romanță de Ciaicovski, acompaniată la 
pian de d-na Roșea. Tot d-sa a acompa
niat și pe diva d’Asty, care a mai cântat cu 
mult farmec răpitorul vals din Romeo și 
Julieta, de Gounod și Pleurez mes yeux, din 
Samson și Dalila de Saint-Saăns.

Un intermezzo, ținut de o scurtă co- 
lațiune, ne dete ocasiunea de a în
china un pahar de șampanie și, lu
crul fiind de circumstanță, încântătorea 
divă ridică cel mai frumos toast, cântând 
celebrul Brindisi din Traviata, după care 
urmară drăguțele arii românesc!: Prinde- 
mi te-așl și După fragi și după mure, și, 
acompaniate de d-na Roșea din memorie, 
artista neavend partițiunile la ’ndemână: 
Aria bijuteriilor din Faust; aria Giprei din 
Voevodul Țiganilor; aria Garmenei din 
opera cu același nume și aria Santuzzei 
din Cavalleria rusticana, așa că pot dice, 
cu drept, că ni-s’a oferit nu o simplă co- 
lațiune, ci un adevărat „regal" musical.

D-ra Economu, care mai este și o 
minunată disease. a dis cu multă vervă 
un forte spiritual monolog de Thenard: 
Dans le Monde, după care d-nele Roșea 
și d’Asty au închetat serata, prima cu o 
sentimentală Elegie de Tirindelli, pentru 
vidră, er secunda cu mișcătdrea arie a 
Gildei, din Rigoletto.

Terminând, urez dile ’ndelungate și 
prosperitate amabililor amfitrioni, cărora 
străinii veniți în vilegiatură în Brașov da- 
toresc acest încântător five o’ clock musi
cal, ce ne-a procurat câte-va ore forte 
plăcute.

Un âspe din Jiomânia.

Societatea „Andreiu Șaguna“.
Raportul general al comitetului pe anul societar 

1901/902.
(Continuare.)

B) Averea societății cu finea anului.
I.) Biblioteca: 1). Cărțile. Biblio

teca la începutul anului societar 1901 — 
1902 a numărat 2740 opuri în 3909 volu
me, care număr s’a sporit în decursul va
canțelor de vară cu 18 opuri în 20 volume, 
a numărat deci în total 2758 opuri cu 
39-9 volume. Acest numer în decursul a- 
nului a crescut cu 139 opuri în 159 vo
lume. La acest crescăinent îmbucurător 
societatea a ajuns parte prin procurări 
din mijldcele proprii, parte prin donațiunl 
dela corporațiuni și singuratici, cărora ne 
simțim plăcut îndemnați de a-le esprima 
și pe acestă cale adânc simțită nostră re- 
cunoscință și mulțămită pentru atențiunea 
și viul interes, ce l-au arătat față de so
cietatea nostră.

Ca donațiunl au incurs dela:
a). Academia română 5 ptiblicațiuni.

b) . Direcțiunea seminarială 8 publicațiuni.
c) . Societatea de lectură. „Petru Maior". 
Raportul general al soc. de lect. „Petru 
Maior", din Budapesta pe anul adm. 
1900—1901. d). Redacțiunea „Tribunei", 
8 volume de diferiți autori, e). Redacți
unea fdiei „Poporul Român": Moș Călin 
nuvelă de Dariu.

Dela autori 3 volume, dela Moise 
Popovici, paroch 30 de volume, tăte în 
limba maghiară, dela Maria Ounțan Poesii 
de Maria Ounțan, dela Ieronim Hârțogă. 
„Clipe de repaus" de Sorcovă, dela George 
Tulbure cleric o. III. „Marșul ștudenților" de 
1st. CI. Iuga, dela Alecsandru Ciocaș cl. 
c. II. trei volumuri, dela Dumitru Purece 
cleric c. II. „Nuvele fantastice" de Don 
Juse, dela Nic. Vlad Stezar ped. c. III. 
„Monografia institutului de credit și eco
nomii" „Albina" din 1872—1897", de Petra 
Petrescu.

S’au cumpărat din mijldcele societății 
56 volume de diferit conținut.

Din numărul întreg al cărților s’au 
separat cu ocasiunea revisuirii bibliotecii 
184 opuri în 205 voi., cari parte erau în 
număr dublu, parte de mai puțină valdre. 
Din aceste, 24 cărți au fost donate bibli
otecii poporane din Agârbiciu; 18 cărți 
au fost donate bibliotecii poporane din 
Colun, 2 opuri au fosi destinate ca premii, 
er restul licitate între membrii societății, 
care sumă să va folosi pentru cumpărarea 
altor opuri, cari nu se află în bibliotecă.

Cu finea anului societar 1901/1902 
biblioteca societății numără 2708 opuri în 
3869 volume.

(Va arma.)ULTIME SOIRI.
Budapesta, 24 Iulie. Ministrul 

președinte Szell a plecat din Ratot 
la Ischl, unde va sosi și ministrul 
președinte Koerber.

Buciresci, 24 Iulie. Regele va 
pleca Joia viitore în străinătate. Se 
va opri la Viena, unde va primi în 
audientă pe contele Goluchowski. Din 
Viena va merge la Ischl, unde va fi 
timp de două dile ăspele împăratului 
Francisc Iosif.

Paris. 24 Iulie. Pănâ acum s’au 
închis 135 școle congreganiste.

Viena, 24 Iulie. Uraganul ce s’a 
deslanțuit cjilele trecute, a distrus 
tote casele dintr’o stradă a orașului. 
Piața Sofia a fost pe jumătate dis
trusă. Turnul bisericei rusesc! s’a 
surpat. Au pierit 120 de persone, 
unele înecate, altele îngropate sub 
dărî mături.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 24 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Mitrani, proprietar, 
Călărași; Storz. advocat, Heidenheim; căpitan Di
mitrescu, Craiova; Frigator. proprietar, Galați, 
Finkels, bancher, Bucurescl.

H. Europa: Mettner, Krivâny, Gvetva; 
Balonesco, Mezey, Budapesta; Jeney, Kecskemet: 
Reinerberger, Sibiifl; Dr. Czekelius, Sibiitt; Salo
mon, baron Vesque, Riesz, Stiasny, Viena; Link, 
Freudenthal; Căpitan Constantinescu, PloiescI; 
Iacob. Silistria, Kappon, Giurgiii; D-na Broter, 
Berlad; Goldscheidel, Berlin; Lowenbach, Moscuna, 
Bucurescl.

H. Orient: Konczuker, Timișul de sus; 
Hile, Brașov; Langer, Euripide, Bucurescl.

H, Grand: Farkas, Viena; Toladianu, Os
trov: Sinatone, Rusciuc; Baumann, Birsnârescu, 
Tuhn, Nachbar, Kadat, Bucurescl.

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

Stabiliment de hydrotherapie
Wăllischliof

— stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiamsnt modern, prețuri moderat0.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și inforinațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius S'urza, 

medic consiliat- medic dirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hot p u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Dela „Tipografia A. Mureșiami" 
din Brașov, 

ss pot procura urmâtârele cărți:
(La oărțile aici înșirate este a se mai adauge 

p ■ lângă, portul postai arătat,1 încă 25 bani pentru 
recomandați^,)

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sutietâscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți târî oolorațl 70 bani, 
(-f- 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni1 și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(-{- 10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, oăr- 
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată oostă 44 bani (-}- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru ondrea Preacuratei Feeidre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-[- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de loan 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuventărl bisericescl de loan Pa
piu: tomul I, III și IV duprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ce timp; 
și pentru tote sărbătorile de peste an Pe 
lângă prddicl, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (p). 10 b. porto)

Predici pe t6te Duminecile și 
sărbătorile d,e peste an, Vol. I. de Em 
Elefterescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numeros le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-(- 20 b por.)

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

Cuvântări funebrali și iertațiuni pentru 
diferite cai se de morte, de loan Papin 
Preț. 3 cor. p). 30 b.

Cuvântări bisericesci pre sărbătorile de 
preste au scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuventărl funebraleșl iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mărte, în
tocmite de han P !p>» Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-|- 20 b. porto.)

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba. E litura d-lui 
prof. Dr. E Daianu. Tipografia arcbid e- 
cesană din Blașiil. Carr>a are 31 cole de 
tipar (500 pagini) și este fructul osWe'e 
lor unor labor.oșl studențl in teologie de’a uni
versitatea di u Bu lapesta Cuveutu1 „Salba1* 
ne reainiutesce societatea literară cu aou- 
lașl nume a teologilor d n seminarul d-sfi 
ințat „S-ta Barbara1* din Vieua. cărei so
cietăți îi mulțumim pubiua ea Fabiolei si 
a unei părți din cat.ech emul cel n a-e a' 
1 i Deharbâ! Traducătorii ne ofer o le tură 
edificăiore în st.il îngrij’t, tiparul cma, 
liâ tia bună. Prețul unu; esempla’ legar 
elefant în pânză es^e 4 oordne (-|- 30 b 
i orco) Un esemplar broșat 3 cordne (-ț- 
30 b porto).

Cursul pieței Brașo
Din 25 Iulie n. 1902.

V.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 9) 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. r) 19.04 71 19.07
Galbeni r> 11.20 71 10.30
Ruble RusescI n 2.54 77 —.—
MârcI germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl 21.40 71 21.50
Scris .fonc. Albina 5% 101.- 102.-

■

I

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Iulie n. 1902

Renta ung. de aur 4%......................121.90
Renta de corone ung. 4% • • • 97.90
Impr. câil. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 119.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 100 — 
Oblig, căii, fer. ung. de ost I. emis. 118.80
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii ..... 205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25
Renta de argint ausțr......................... 101.90

Renta de hârtie austr......................... 101.70
Renta de aur austr.............................. 121.55
Losurî din 1860.................................. 152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.07
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 711.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 679.75 
Napoleondorî...................................... 19.05.
Mărci imperiale germane . . . 117.02’/2
London vista.............................. 239.67*/2
Paris vista.................................. 95.22'/2
Rente austr. 4f/n de corone . . 99.75
Note italiene...................................... 94 20

La Domnul
NICOLAE MOLDOVAN

Băcan și Franzehr în O-Toplița 
se primesc 2 învățăcei la 
franzelărie. «—*<608)

- ---------- ____________ 2_—_____

P u b 1 i c a t i u n e.I

Nr. 11189 1902.

PUBLICAțim • 
de licitațiune cu oferte.

La 29 Iulie 1902, la 10 ore a. m. 
Be va ținea în localul oficiului 
economie orășenesc o 1 ici tați un e 
cu oferte în scris, pentru a se da 
în antreprisă urinătorele lucrări, 
și anume:

a) Facerea unei pardoseli de scut 
în lungime de 370 mt. și lățime de 
3 mt. preste țevile apaductului oră
șenesc din Scheiu; acesta pardosea
lă constă din un fundament de be
ton în grosime de 25 cm. și preste 
acesta o pardoselâ de 15 cmt. de 
înaltă, făcută din pietri de pardosit 
așecjate în cement și cu crescet ne
tezit, cu prețul preliminat de 7243 
cor. 65 filler.

V) Reconstruirea scocului de văr
sare de dinsus d e piua postăvarilor 
din lunca principală a Brașovului, 
cu prețul preliminat de 946 cor. 
58 fii. și

e) Umpletura la rețiaua de țevi 
în partea stângă de patul părăului, 
în lungime de circa 80 mt., cu pre
țul preliminat de 180 corone.

Protocolul de licitațiune, pro
iectul de contract, măsurările și pre- 
liminarele de spese, precum și pla
nurile se pot lua în vedere în loca
lul oficiului 
orl-cine,

timpul de 
bre a. m.
Brașov,

2 - 2.(001)
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economic orășSnesc de 
până în ziua de licitație, 

oficiu, adecă dela 8—

18 Iulie 1902.
Magistratiil orășenesc.

I Prafurile-Seidlitz aie hu Moli
ti? Veritabile itumni, decă Hăeare cutiă este provetțută cu sinirca de 

d^eriire a lui A. Moli șl cu subscrierea sa.
Jv. Prin efectul, de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
Sf tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto 
M mach, constlpațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorho’ideior și 
ZA a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
jr, cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 
W Falsificați ile se. vor urmări pe cale judecătoresc^..

Sc

Franzbranntwein și a lui Moll*
nitmGi decă fiecare sticlă este-c rovedutâ cu marca de scutire și cu 

C wenrauim muruai, piUmbui iui a. m«»h.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 

M- osebire prin tras (frotaț) alină durerile de șolriină și reumatism și a altor urmări de răceli, 
p Prețul unei sticle originale plumbate, Coro e 1.90.

$ 
X
XX

X Săpun de copii a lui Moli.
țț) Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cei mai nou pentru cul-

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru -opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețută cu marca 

O de aperare A. Moli.
O TrisMiterea prlnelpaln prin
0 Fafi’macâstwi JOLL,
q c. și r. înrmsur ai curții imperiale Vieua, Tuchlanhen 9
(țî Comande din provincia se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marea 
M de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler.

X

k

Moștenitorii după rămasul d-lui Otroban Nandor încunosciințeză 
prin acosta, cum-că realitățile următore, cari au remas din licitație se 
dă voie a-se vinde si din mână liberă. Acesta sunt precum urmeză:

1) Casa de lemn, în Brașov (Scheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou 
(676 vecbifi) indusă în cartea funduară nr. 2660, u rii top. 3348, 3349.

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

3) In Bacifalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit, cu o 
mare grădină de pome, odăile folosite pentru locuință do vară, dim
preună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr. 598 A f 1659/1, 
1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top.

4) In Bacifalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină, indusă 
în cartea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 1361/2, 1363/2, 
1364/2 n-rii top.

5) In Elopatak stațiune balneră așa numita „Villa Zona“ cu în
treg angajamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi, Ia apa mi 
nerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 1546/1, 1546/2, 
1546/3, 1547, 2744 nr. top.

6) Casele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechiu 4S8, in
duse in cartea funduară Nr. 2660 nr. top. 5434, și casa diu strada Spi
talului Nr. II nou și cel vechiu 475, nr. top. 5420, două case legate una 
de alta (fost hotel Baroș).

7) Imobilul din Apața, loc de zidire, indus în cartea funduară nr. 
1011, n-rii top. 1601/2, 1602/2, 1603/2

8) Livadea din Tușnad Nr 976 indusă în cartea funduară nr. A f 
12 508/12

9) Realitatea aflătbre în Bdlbn \’r 631 indusă în cărțile funduare 
sub Nr. A f 3759/3.

10. O șură aflătore în Agostonfalva.
11. O baie de fier în Fels6-Râkos.

Realitățile aflătbre în Bardocz sub Nr. 674 și 736 indusa în 
cartea funduară sub Nr A f 263, 26 5 și 267/1, 267/2.

I'jforinațiual mai detailate se pot lua în cancelaria d lui advocat 
Zakariâs lânos. Brașov strada Spita'ulni militar Nr. 3, unde se pot 
vedă și condițiunile de veucjare a părților.

Brașov, £8 Iunie 1902
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ABONAMENTE

prm

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

S’© liaal . .
șgg© Vaal . □

îoaaa ....

* Pentru România ?i străinătate: /
s

24

60T.
9 9

••
■■

Abonamente Ia numerele cu data de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria:

§ aa . .
S’® ș©§© 

ts*©i Uaî .

a

a

a

4 CQS1.
2
1

»»

Pentru România și streinatate:

j?® aia . . . . .
șâs® lașa . .

P® luai . .

se fac mai ușor și mai repede
----- o- mandate poștale, o----- -

Domnii caii se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

A«îifiihBBStrațhi38ea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Abonamentele

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


