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PREȚUL 1NSERȚIUMILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10. 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifa 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 8-â o seriă 20 hani

ANUL LXVI.

„gazetă" iese înfle-care Qi. 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., po șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Dumineoă 4 cor. pe an. 

Pentru România și străinătate;
Pe un an 40 franci, pe șese 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Duminecă 8 fr- pe an.

Se prenumeră la tete ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admtntstrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. —• Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Miercuri 19 Martie (1 Aprilie). 1903.

inițiativă bună.
(a) OrI-ce fel de asociație pen

tru promovarea binelui comun, este 
o adevărată binefacere în societatea 
omenăscă.

Asociațiile în secolul de curend 
espirat au luat avînt puternic pe 
tdte terenele.

Cât pote mulțumi desvoltarea 
economică, literară, artistică, carita 
tivă, sciintifică etc. activității forțe
lor reunite în asociafiuni, numai 
atunci s’ar pute aprecia in deajuns, 
când s’ar studia tablourile compara
tive ale situației de dinainte și de 
după gruparea acelor forțe.

Doue-trei decenii numărăm noi 
Românii de dincoce de Carpați, de 
când s’a luat inițiativa pentru înfiin
țarea institutelor de credit și eco
nomii, și în acest scurt interval ac
tivitatea lor se resimte în mod pu
ternic în vieța nostră economică.

Pentru populația rurală de e- 
semplu, care îșl are capitalul ascuns 
in productele pământului, în vite, 
pâme, stupi etc., cari tote își au se- 
sonul lor când se pot vinde cu preț 
rentabil, — cine nu scie, că ba
nul este un ospe, care îl onorâză cu 
visita sa numai la anumite periode?

Pentru învîrtirea economiei însă 
are nevoie de bani în tote (filele, 
apoi mai are nevoie de bani pentru 
acoperirea cheltuielilor curente ale 
gospodăriei, a instruirei copiilor pe 
la școli etc. Ce să facă așa-dăr omul 
ajuns la strîmtore? Trebue be ape
leze la cel ce are bani și face co- 
merciu cu ei. Ei bine, comerciul 
acesta îl făceau pănă acuma cămă
tarii, cari esploatau pe cei ajunși la 
strîmtore în mod neomenesc.

Prin înființarea institutelor de 
credit, abusurile exploatatorilor s’au 
mai redus, omenii cari au trebuință 
de bani se pot adresa cu tbtă în

crederea la institute, cari nu iau 
pentru banii împrumutați, decât pro
centele legale.

Dâcă numai acest avantagiu l’ar 
fi produs institutele nbstre de eco
nomii și dej4 ar fi vrednice de laudă. 
Inse pe lângă ■ acesta mai putem 
semnala și altele, cum e d. e. eon- 
tribuirea pentru scopuri de binefa
cere și culturale din venitul curat 
al institutelor, faptul că li-se asi
gură unui număr însemnat de func
ționari esistență cinstită, pe când 
mai ’nainte trebuiau se înmulțâscă 
numărul proletarilor intelectuali, ori 
să emigreze peste Carpați...

Der ce e și mai important lucru, 
este că institutele fac așa (ficend 
școlă poporului nostru, deprinfiendu-l 
cu ordinea și regula. Apoi cum o 
inițiativă aduce pe alta, dâcă în 
fruntea. acestor institute se află bmeni 
cu mâni curate și însuflețiți de dra
gostea înaintării nemului, — aceste 
institute pot deveni în stadiul ulte
rior al desvoltării lor pepiniere pen
tru o sumă de îmbunătățiri econo
mice, cum sunt celea schițate în 
tfiarul nostru atât de sugestiv de 
autorisatul condeiu al unui specia
list, în seria de articole întitulate 
„Probleme economice44.

De astă dată relevăm cu bucu
rie inițiativa luată de înfloritorul 
institut „Silvania44 din Șiinleu, care 
— după cum se vede din corespon
dența ce o publicăm în acest număr— 
a distribuit anul acesta mai multe 
premii locuitorilor din comunele, în 
cari în intervalul de 15 ani de când 
esistă institutul, nu s’a protestat nici 
o poliță.

llltă un esemplu vrednic de imi
tat, care face mare onbre conducă
torilor acelui institut, animați de 
îndrumarea poporului pe calea cea 
bună și nu esclusiv de speranța pro
fitului mare.

Esemplul acesta este o verigă, 
care se lâgă cu demnitate de cea
laltă inițiată tot în comit. Sălagiu, de 
ă':distribui cu ocasiunea adunării des
părțământului Asociațiunei între în
vățătorii, cari s’au distins premii 
potrivite pentru trebuințele ce le au 
învățătorii noștri, ca conducători ai 
unui popor agricol.

Nouă indemnitate budgetară. 
Ministrul de finanțe Lukacs a presentat 
în ședința de eri a camerei ungare un 
proiect relativ la o nouă indemnitate bud
getară pe timp de 4 luni.

»»
Corpurile legiuitbre române. 

Sâmbătă s’a cetit în parlament decretul 
regal prin care sesiunea Corpurilor Le- 
giuitore se preluijgesce pănă la 22 Martie 
st. v. inclusiv.

Confirmarea alegerei de episcop 
din Arad. Maj. Sa monarchul a con
firmat, prin decisiunea de la 27 Martie 
st. n., alegerea archimandritului I. I. Papp 
de episcop al diecesei române gr. or. a 
Aradului,

„Atentat mișelesc.14 In ședința de 
Luni, 30 Martie, a dietei s’a urmat des- 
baterea asupra proiectelor militare. Din 
partea koșuthiștilor a vorbit deputatul 
Lengyel Zoltan. acela care cu ocasia pri- 
mirei delegațiunei tinerimei universitare 
de cătră Ooloraan Szell, disese că nu ga- 
ranteză de revoluție. Lengyel a dis, că 
proiectele militare sunt „mm atentat mi
șelesc11. Presidentul l’a chemat la ordine 
pe voinicosul koșuthist.

Lovitură de stat in Serbia. Re
gele Alesandru al Serbiei e în ajun de a 
face o nouă lovitură de stat. Constituția 
cea nouă acordată Serbiei abia de doi ani, 
i-se pare incomodă și învechită deja. Re
gele nu se împacă de loc cu radicalii, 
cari îi erau atât de urîți răposatului ex- 

rege Milan. De aceea actualul rege nu se 
împacă nici cu constituția făurită sub un 
regim radical. Generalul Zinzar Marcovici, 
șeful actualului guvern, s’a săturat de 
hărțuelile cu partidul radical, vrâ să mo
deleze constituția după concepțiunea sa 
militărăscă. Totă autoritatea, întrega pu
tere esecutivă vre s’o trâcă în manile Oo- 
rdnei, pregătind astfel lovitura de stat, 
împins și secondat de tînărul rege. Că 
isbuti-va, ori nu, e mare întrebare, de- 
drece partidul radical se bucură în țeră 
de covîrșitore popularitate.

Reforma electorală în România.
In (filele din urmă avu loc în camera 

română o diseusiune importantă. S’a dis
cutat proiectul de lege asupra procedurei 
electorale despre care seim că a fost 
primit.

In discuția generală cei mai mulți 
dintre vorbitori au accentuat necesitatea 
acestei reforme propuse de ministrul de 
interne V. Lascar, prin care se înlătură 
multe din relele procedurei electorale de 
până acum.

In discuția generală a voibit mai în
tâiu deputatul B. Epurescu (liberal) pen
tru proiect; el se teme numai, că preșe- 
ședinții birourilor electorale nu vor păstra 
imparțialitatea ce le-o atribue ministrul.

D-l C. Miile (socialist) găsesce acestă 
reformă prea grăbită și dice că nu va ga
ranta nici ea secretul votului. Pledeză 
pentru lărgirea colegiilor electorale și pen
tru votul universal.

D-l Stânculeanu e pentru reforma 
procedurei electorale. Miile, dice oratorul, 
afirmă că corpul electoral este imoral. 
Acesta este răsplata pe care d-sa o dă 
alegătorilor sei. (Aplause). Gând se va 
face o politică cinstită; când se vor lăsa 

! de oparte coteriile și transacțiile rușindse, 
contingentul electoral se va mări prin în- 
trarea în luptă a multor omeni, cari până 
acum stăteau la o parte, desgustați de 
modul cum se făcea politica.

D-l Talie lonescu spune, că e pește 
putință să fie cineva din cameră în contra 
acestui proiect de lege, căci el răspunde 
unei mari necesități sociale. D-sa nu pote 
primi programul politic al d-lui.-Ațilie, căci

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Morte năpraznică.
(Fine).

Pe lângă satul nostru curge un rîu. 
Altă-dată i-am cântat cântece de laudă, 
fiind-că ’mi era drag. Acuma mi-e urît, 
fiind-că anul trecut a luat pânea din gura 
multor Români.

La noi în sat toți contimporanii mei, 
băieți și fete, sciau înota, încă de pe 
când erau numai de dece ani. Spre ru
șinea mea o spun : numai eu făceam es- 
cepție. Gu tote acestea în vacanțele cele 
mari, t(5tă diua eram călare pe rîu. Ii brăz
dam valurile de-a crucișul și [de-a curme
zișul cu luntrea. De pe la 12 ani o mânam 
singur. Decă însă m’ar fi smânoit cumva 
vîsla și m’ar fi dat de a berbeleacul în 
apă, de mult m’ar fi mâncat pescii. Cum 
se ieși din apă, decă nu scii înota?

Era prin postul Sfintei Mărie. Co
piilor cari'umblau la școlă în oraș li-se 
stringea inima la gândul, că mâne poi- 
mâne trebue să-și ia adio de la fericirea 
vacanțelor, fericire, care cu nimic în lume 
nu se pote compara. Eu m’am „luntrișat44 

în dina acea multe ciasuri. Când să mă 
întorc acasă sera, obosit de vîslat, un om 
de pe țărmul de dincolo îmi strigă : „Măi 
pruncuțe! Adă luntrea înapoi, se trec și 
eu“. Podarul nu era de față. Deși îmi era 
ciudă, să mor, că mi-a flis „Me pruncule 1“ 
(Adecă n’a vedut el, că-s îmbrăcat în 
haine domnesc!?), totuși am mânat luntrea 
înapoi. După om mai veniră doi flăcăi și 
trei femei. Omul era din Lozna și ducea 
de fune o vacă. Mergea cu ea la „mărturie44 
în Șomcuta. In luntre era loc pentru 8—10 
omeni. Der vaca?

— Ce faci bade? Dor nu sui și vaca 
’n luntre?

— Nu o suiu în luntre, der o țin de 
fune și a înota ea pe lângă luntre.

Unul din flăcăi mâna luntrea și omul 
ținea de funia vacii. Când eram însă 
pe la mijlocul apei, curentul mână vaca 
sub luntre, căci omul din nebăgare de 
semă în loc se o lase din jos de luntre, 
o ținea din sus. Vaca a început se se 
svîrcolescă, omul nu lăsa de funie, femeile 
sbierau, cât puteau, se lase funia, luntrea 
se hobănea în apă, cât pe ce se se răs- 
torne. Mă uitam cu groză că uneori apa 
ajungea de un deget la marginea ei. Omul 
ținea morțiș de funie se nu-și scape vaca, 

cu tdte că trebuia se scie, că decă nu 
lasă de funie i-se înecă și vaca, să res- 
tărnă și luntrea și ne înecăm și noi.

Astea se întâmplară în câteva cli
pite, pănă ce o femeie mai inimdsă sări 
la om și apucându-1 de mână îi smânci 
funia, vaca eși de sub luntre pe din jos, 
er noi scăparăm.

Când am ajuns acasă mămăliga gal
benă ca aurul, scăldată în lapte dulce, 
aburia pe masă. N’am îndrăsnit însă se 
mă așed la mămăligă, de frica se nu-mi 
cetescă mama din ochi primejdia morții 
năpraznice, în care fusesem adineaori. 
Mi-am luat din „cealaltă casă“ un „corn de 
prescură" și eșind afară l’am mâncat cu 
lăcomie. Apoi m’am culcat, pretextând, 
că mă d(5re capul.

*
* *

In sfârșit ceea-celn’am învățat ca co
pil și fără învățător, înotatul, a trebuit să-l 
învăț ca bărbat la șeola de înotat. Aici 
după ce am esercitat mișcările pe uscat, 
așa că le sciam bine, am intrat și în apă. 
Se înțelege, că întâiu numai în partea ba- 
senului reservat pentru copii și pentru cei 
nesciutori de a înota. După esercițiu mai 
îndelungat, am eșit și în basenul cel mare, 
der întâiu numai pe distanțe mici. Odată 

pierdendu-mi echilibrul mișcărilor, m’am 
cufundat în apă. Nu sciu ce-am făcut, 
strigat’am? Dat-am din mâni? Căci sub 
apă par-că îmi pierdusem consciența. La 
șcdla de înotat era lume multă. De-odată 
simt că un braț viguros mă cuprinde și 
cât ai bate în palme am fost scos la lu
mină. Era brațul unui sublocotenent, la 
care cât voiu trăi mă voiu gândi cu re- 
cunoscință.

La primejdia acâsta de mdrte nă
praznică prin care am trecut, me gândesc 
adesea nu numai fiind-că am înghițit 
atunci apă mai multă, decât se cuvenia, 
ci și pentru-că am tras o învățătură mare 
relativă la teorie și practică. Orî cât de 
bine ar sci cineva teoria, cum sciam și eu 
mișcările înotatului pe uscat, totuși când 
vine la aplicarea teoriei adesea se în
tâmplă să se poticnâscă. Practica vieții te 
perfecționeză și te umilesce, — teoria sin
gură te învață numai, și te face îngâmfat.

** *
înainte de asta cu vr’o opt ani s’a 

ținut un congres didactic în Brăila.
Congresele didactice în România pe 

acea vreme erau adunări compuse din 
membrii corpului didactic din tdte gradele 
de învățământ. Președinte era Gr. Stefa- 
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votul universal n’ar înlesni întru nimic 
controlul opiniei publice. Sporindu-se nu
mărul alegătorilor, nu p<5te folosi de cât 
numai guvernelor. Decă oposiția ar fi în 
mod convenabil representată în parlament, 
nu s’ar deda la acțiuni violente în afară, 
pe care chiar ea le detestă. După d-sa 
reforma în discuție nu garanteză în dea- 
juns secretul votului. Face apoi critica 
legei și spune, că ea are multe lipsuri, 
cari ar trebui complectate. Cu sistemul 
de buletine propus de comitetul de dele
gați presidentul biuroului va fi în imposi
bilitate materială de a pute prididi. Poli
ția pe care o va face presidentul în lo
calul și în jurul localului de votare va fi 
ilusorie, așa în cât starea procedurei elec
torale nu se va îmbunătăți de loc.

Oratorul termină exprimând dorința, 
ca acestă reformă se aducă folăse reale 
în vieța electorală a țării. Este de dorit 
se nu mai vedem ca pănă acum unanimi
tăți în parlament, ci să fie representată 
și oposiția în mod demn. Decă reforma 
acesta nu va fi de ajuns, să recurgem 
și la alte mijloce pentru a face să fie re
presentată minoritatea. Numai astfel vom 
eși din ficțiunea electorală în care ne 
aflăm de 40 de ani.

D-l St. loan (jice, că acestă reformă 
electorală este resultatul unor lungi stu
dii și va contribui mult pentru progresul 
țării.

Mai vorbesce d-l Oiocăzan pentru, și 
apoi ia cuvântul.

D-l P. P. Carp. D-sa spune, că este 
în contra acestui proiect de lege, pentru 
că nu-șf dă sema de natura lui. Decă fie
care deputat este libera expresiune a ale
gătorilor, de ce se condamnă legea elec
torală sub care a fost ales. Nu cunosc 
nici un guvern fie conservator, fie liberal 
care să nu spue, că a făcut alegerile în 
cea mai mare libertate. Atunci pentru ce 
atâta critică în contra legei electorale?

După mine, dice oratorul, alegător 
român este o ființă puțin interesată. S’a 
dis că partidele au corupt pe alegători. 
Este inesact. Alegătorii au corupt parti
dele! E destul să vedem ce se petrece 
ori de câte-ori este câte-o alegere. Fie
care vine cu o cerere pentru punerea în 
siujbă a vre-unei rude. De aceea eu nu 
cred în eficacitatea acestei reforme, căci 
alegeri libere nu pot exista.

Eu nici-odată nu am promis că void 
face alegeri libere. Tot ceea ce am pu
tut face, au fost alegeri curate. Și acesta 
cred că se pdte face. Crede că singurul 
mijloc pentru-ca alegătorii să nu recurgă 
la favoruri, este inamovibilitatea funcțio
narilor. Atunci vom lua din mâna lor mij
locul de corupțiune.

Un alt rău este că Românul se crede 
capabil de tăte. Trebue să-l facem a în
țelege, că. nu e apt de cât pentru ceea 
ce a învățat.

D-l Em. Porumbaru e contra păre
rilor d-lui Carp. Când în tdte statele ci- 
vilisate se face totul pentru realisarea unei 
asemenea reforme, România încă trebue 
se îmbunătățâscă în mod simțitor mora
vurile politice. Este un mare și frumos 
ideal de a face să se garanteze secretul 
votului, ca fie-care să-și esprime în moc 
liber voința. încheie sperând, că acest

proiect de lege va fi salutar țării și va 
intruni consimțământul întregei camere.

D-l Panu găsesce, că actuala lege 
este menită a apăra numai pe invalizii 
politici. Legea nu va aduce nici o schim
bare în moravurile electorale, e deci inu
tilă schimbarea legei actuale.

D. B. Missir, raportorul legii, com
bate pe d.-l Carp, care a acusat corpul 
electoral. Apără legea arătând, că prin 
ea se introduc garanții seridse pentru se
cretul votului.

Ministrul V. Lascar răspunde orato
rilor, cari au combătut legea. Protestâză 
în contra cuvintelor spuse de d-l Carp, 
care a afirmat, că corpul electoral e imo
ral și corupt. Face un istoric al luptelor 
politice încă de pe timpul Căimăcămiei 
în Moldova seu de la Unire în Muntenia 
și arată, cum alegătorii au sciut să resiste 
chiar presiunilor baionetelor.

Trecând la economia legei proce
durei electorale, oratorul arată foldsele 
ce vor decurge pentru curățirea moravu
rilor electorale din aplicarea acestei legi.

Insistă asupra faptului, că s’au veri
ficat legile electorale pentru Corpurile 
Legiuitore, consilii județene seu comunale.

Speră că pe viitor vor dispare acele 
obiceiuri barbare seu ridicole, cari domneau 
la alegeri.

E imposibil ca se mai domnescă sta
rea de lucruri de adi, cum ar vrea d-nii 
Carp seu Panu.

In ce privesce pe d-l Miile, d-sa a 
cerut să lărgim corpul electoral, să dăm 
votul universal, să chemăm pe țărani la 
viâța politică. Der nu aici e leacul stărei 
rele în care să mai găsesce țăranul! Tre
bue să-l ridicăm economicesce, să-i dăm 
șcdlă. Biserică, justiție drâptă, adminis
trație bună. Când vieța-'Iui se va îmbu
nătăți, îi vom pute da votul universal.

Oratorul să arată însă partisan al 
principiului ca țăranii să fie representați 
numai de țărani.

S’a mai <Jis, încheie oratorul, că nu 
e oportună acestă reformă în momentul 
de față, voiu răspunde că e tot-deuna o- 
portun să-ți faci datoria!

Discuția generală să închide.
Se pune la vot luarea în considerare 

a proiectului și se admite cu 77 bile albe 
contra 7 bile negre.

Demonstrata tinerimei.
Am arătat în numărul de eri, că ti

nerimea maghiară de la tote șcdlele su- 
periore din Ungaria va înscena mâne, 
Miercuri, o mare demonstrație contra pro
iectelor militare, presentând presidentului 
dietei o petiție.

La început contele Albert Apponyi 
s’a declarat gata a primi delegația de 50 
a tineretului, fără a pune condițiunî. Sâm
bătă însă Apponyi a invitat la sine pe 
deputatul Lengyel Zoltan și i-a declarat, 
că va primi delegația numai în cașul, 
când tinerii manifestanți nu se vor posta 
dinaintea edificiului parlamentului.

Condiția acesta i-a esasperat pe ko- 
șuthiști, dovadă cele ce le scrie „Egye- 
târtâs" de la 29 Martie afirmând, că gu
vernul teroriseză acum și pe Apponyi.

In aceeași di Lengyel a comunicat 
tinerimei condiția pusă de contele Ap
ponyi și, precum spune aceeași fdie, tine
rii au declarat, că nu o primesc. Ei nu 
renunță la planul de a merge dinaintea 
parlamentului și vor face tote încercările, 
ca să fie primiți de presidentul camerei.

Se prevede, că în cas când nu se va 
satisface dorinței tinerimei inspirate și 
conduse de kossuthiști. are să fie o mare 
turburare pe strade și se vor repeta sce
nele sângerăse din dilele trecute, când 
încăerările și ciocnirile între manifestanții 
gălăgioși și polițiști au fost unice în fe
lul lor.

SOIRILE DILEI.
— 18 Martie y.

Aniversarea proclamării Regatului 
român. Vineri 14 Martie, 101 tunuri, trase 
în revărsatul zorilor, au vestit capitalei 
aniversarea proclamărei Regatului. La 
ărele 10 jum. dimineța, un Te-Deum s’a 
oficiat la Sf. Mitropolie de cătră I. P. 
S. S. Mitropolitul Primat, înconjurat de 
înaltul cler. La acest serviciu divin se 
aflau față toți d-Sii miniștri; d-nii preșe
dinți ai Corpurilor legiuităre; Casele ci
vile și militare regale; d-nii președinți, 
procurori generali și procurori ai înaltelor 
Curți de casație și compturi și ai Curței 
de apel; d-nii generali aflați în garnisână; 
d-l primar al capitalei cu consiliul comu
nal; d-I prefect al poliției, capitalei și 
al județului Ilfov; d-nii oficeri superiori 
șefi de corpuri și servicii; d-nii secretari 
generali ai ministerelor; funcționarii su
periori ai diferitelor autorități, precum și 
mai multe alte persăne de distincțiune. O 
gardă de onore cu drapel și musică, com
pusă dintr’o companie din regimentul 4 
Ilfov Nr. 21. se afla în curtea Mitropoliei. 
M. S. Regele a primit, cu prilegiul aces
tei dile, numărdse telegrame de felicitare 
din tăte unghiurile țărei. In Capitală, un 
mare număr de persăne s’au grăbit a 
esprima felicitările lor prin înscrieri la 
palat.

Procesul „Tribunei11. Eri s’a jude
cat în sesiune estra-ordinarâ la Clușiu 
procesul intentat „Tribunei". Tribunalul 
era presidat de judele de curie și preșe
dinte al tribunalului br. Szentkereszty. 
Acusat era Gheorghe Mohan, culegător 
de litere și fost responsabil pentru redac
ția „Tribunei". Articolul incriminat a fost 
publicat' în Nr. de la 27 Noemvrie sub 
titlul a5e întinde cordau, în care se vor
besce despre asuprirea naționalităților de 

cătră Maghiari. Representant al ministe- 
riului public a fost substitutul Dr. Jeney 
Aladâr. Apărătorul Dr. Cassiu Maniu ne- 
putendu-se presenta din causă de bălă, 
președintele delegă pe advocatul Dr. Far
kas Tauber ca apărător. După rechisitorul 
substitutului și pledoaria apărătorului, ju
rații dau verdict afirmativ, în urma căruia 
Mohan fu condamnat la 1 lună închisore 
de stat și 500 cor. amendă, care, neputen- 
du-se încassa, se va scădâ din cauțiunea 
„Tribunei11. Recurs nu s’a făcut, așa că 
sentința întră în vigore. Substitutul după 
publicarea sentinței a făcut propunere 
pentru pedepsă cumulativă (Mohan mai e 
pedepsit cu 15 luni închisore de stat și 
11.000 cor. amendă. Afară de aceste, Mo
han mai are și astăcji, Marți, un proces).

Despărțemeiitul Sibiiu al „aso
ciațiunii" și-a ținut Duminecă, în locali
tățile casinei române din Sibiiu, adunarea 
generală, la care au participat optspre- 
dece membri (!) sibieni. Din raportul co
mitetului resultă, că în cursul anului es- 
pirat comitetul a ținut 5 ședințe și a 
arangiat o deplin succesă escursiune la 
Cristian (în 25 Maiu) unde, între altele au 
fost cetite două disertațiuni: „Despre be
ție" de Dr. Miron Cristea și „Icăne din 
vieța poporului român" de asesorul Ni- 
colae Ivan. (Ambele au fost în urmă ti
părite pe spesele Asociațiunii, formând 
broșura a IV-a din „Biblioteca poporală a 
Asociațiunii") și au fost distribuite popo
rului peste 60 broșuri, lectură de folos 
pentru el. La sfârșitul anului 1902 des
părțământul avea 7 membri fundatori, 18 
pe vieță și 59 ordinari. Venitele au fost 
260 cor. 6 bani, (230 cor. taxe de la mem
bri, 17 cor. 81 bani saldul, 8 cor. 25 bani 
interese și 4 cor. din vinderea câtor-va 
broșuri din colecțiunea de proverbe. Bud
getul pe 1903 prelimineză 481 cor. la ve
nite, din cari 30 corâne sunt destinate 
pentru procurarea de cărți menite a fi 
distribuite poporului cu ocasiunea escur- 
siunilor din anul acesta. Prima escursiune 
se va face încă în primăvară (cel mult 
pănă la sfârșitul lunii Maiu) probabil la 
Sliinnic, ori Tălmăcel. Din hotărîrile adu
nării amintim cea luată în urma propune
rii făcute de Dr. G. Proca, secretarii! con
sistorial, ca comitetul să. întocmescă o 
listă a tuturor inteligenților din Sibiiu 
cari nu sunt membri ai despărțământului, 
pe cari apoi — în mod potrivit — să-i 
învite a-se face și ei membri ai despăr
țământului, și prin acesta ai „Asocia
țiunii11. („T. R.“)

Școle noue de stat în comitatul 
Sibiiului. Foia „Nagyszeben es Videke" 
este informată, că pe teritoriul comitatu- 

1 lui Sibiiu se vor înființa mai multe școle 
de stat, între cari și școle industriale, în

nescu, profesor de universitate, âr mem
brii erau profesori și profesdre, institutori 
și institutore, învățători și învățătdre. Con
gresul din Brăila a fost onorat și de pa
tru profesori secundari, de la trei gimnasii 
din Transilvania, cari veniseră la acel con
gres să vadă, ce progres au făcut frații 
lor pe terenul instrucțiunei publice.

Desbaterile le am notate undeva, er 
ce mi-a rămas în minte mai adânc înti
părit sunt următdrele: 1) o gălăgie infer
nală de Ia ședința intimă, din care am ră
mas cu impresia, că unii membrii din co
mitet voiau să arate, că sunt mai învățați, 
decât ceilalți.

2) Un fapt caracteristic în felul său, 
când la banchetul dat la „Restaurantul 
francos" al lui Caravelli și Bucur, un insti
tutor, care ocupa loc cam pe la capătul 
mesei, a prins mâna chelnerului, ce trecea 
pe lângă densul, vrând să-l oprescă, ca să 
scdtă el primul din blid. Chelnerul se 
scusa, că trebue să mergă la președinte 
întâiu, aci va veni alt chelner. — „Ce 
președinte? Par’ că eu nu plătesc 7 lei 
ca președintele?" — Și “fiind-că. chelnerul 
s’a smâncit și a plecat cu blidul, tinărul 
institutor a aruncat un pahar după el. 
Noroc, că în sală fiind sute de persăne, 

incidentul a rămas localisat în colțul, unde 
se afla acel institutor și unde mă aflam 
și eu. (Cetitorii vor fi creijend pote, că 
acel institutor a fost nebun, ori beat. Nici 
una, nici alta. Era însă mai rău și decât 
una și decât alta. — Era social-democrat. 
Mai târdiu a ajuns revisor școlar).

Și a 3-a. Mi-s’a tipărit în memorie 
escursiunea pe brațul Dunării pănă la 
Măcin. Câți-va mari comercianți de ce
reale puseră la disposiția congresului va- 
pore gratuite, er administrația docurilor 
vr’o două remorchere. Eu ajunsesem pe 
un remorcher al docurilor, pe care se ur
cară rr.i-se pare mai multe persone, decât 
putea să porte, căci nu peste mult vădui, 
că la pupă începe să între apă. Eu cre
deam, că așa e construcția remorcherului, 
ca să fie puțină apă pe fund, când colo 
văd, că apa din ce în ce cresce! Ge să fie 
asta, dăr nu ne-om îneca? Conducătorul 
nu spunea nimic pasagerilor, de sigur, ca 
să nu provoce panică, când am audit însă 
că dă ordin fochistului: „Forța cea mai 
mare posibilă", am dedus, că e primejdie 
seriăsă. Am sosit teferi la Măcin, dâr din 
salutările autorităților, din cântările elevi
lor eșiți spre întimpinarea nostră sub con
ducerea directorului Gh. Popp, un Tran

silvănean, n’am mai audit nimica. îmi in
trase frica în dse. Abia mai târdiu la un 
pahar de vin de Sarica, cu care nu se 
pdțe asemăna ori-ce șampanie, ni-s’a mai 
desghețat inima. Când ne-am întors, nu 
m’am mai urcat în remorcher.

* * *
Cea mai seriăsă primejdie de mărte 

m’a amenințat la 1894, a doua <ji de Pasci, 
când cu ruperea podului de la debarca
derul vapdrelor austriace din Brăila.

Pe diua aceea profesorul Radu din 
Galați, originar din împrejurimea Clușului, 
anunțase o conferență publică asupra ces- 
tiunei „fraților asupriți din Transilvania". 
Chestiunea acâsta era atunci în toiul ei. 
Mă înțelesesem din ajun cu L. Moldovanu 
să mergem a doua di la Galați. Ședeam 
pe Bulevardul Cuza și eram vecini. In 
dina fixată la 8'/2 trec pe la el. Nu era 
încă sculat. Ba că vine, ba că nu vine, 
destul că mă ține încurcat aprăpe un sfert 
de cias și în sfîrșit îmi spune, că nu vine. 
Mai aveam un sfert de cias pănă la ple
carea vaporului. Debarcaderul cam de
parte. Decă găsesc o birjă e bine.

Când ies pe portă îmi vine în drum 
căpitanul C. Morțun, om vesel, vorbitor 
și cu inimă deschisă. Brațul stâng îl per- 

duse la Plevna și pe biletele sale de vi- 
sită scriea:

Căpitan C. Morțun, 
retras din causa rănilor dobîndite în răsboiul 

pentru independență.

Stăteam ori când bucuros de vorbă 
cu căpitanul Morțun, care trăia din pensia 
sa și deschisese o librărie, der acum nu 
mi a părut bine de loc, că mi-a eșit în 
cale. Decă era singur îi spuneam: „Nene 
Morțun, mă grăbesc, să nu scap confe- 
rența lui Radu". Der era cu cocona și 
fiică-sa. Mergeau la biserică. Și m’au ținut 
în loc vr’o 5—6 minute. Acuma alârgă 
băiete, să găsesci birjă. In fine am dat de 
una la colțul strădii regale. „Mână repede 
să nu scăpăm vaporul". Când am sosit 
însă de vale, într’o birjă zării o femeie cu 
părul ud și despletit, leșinată. O duceau 
în oraș. La debarcader vaiete și țipete. 
Câteva cadavre erau scăse la mal, alții 
eșiau atunci, ori îi scoteau din apă, erăși 
alții se luptau cu valurile și cu mortea. 
Peste 100 de persone căcjlură în apă odată 
cu podul prăbușit. Patru-spre-dece s’au 
înecat.

Intre cadavrele de pe mal par’ că 
văd și acuma o dornnișdră tinără îmbră
cată de serbătore, cu ghete fine de chevreau 
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comunele române mai mari. Același <Ji ir 
laudă zelul ce-1 desvdltă cornițele Gustav 
Thalmann pentru progresul învățământu
lui maghiar(!)

Ortografia și „Academia Română". 
„Epoca“ din Bucurescî scrie, că secția 
literară a „Academiei Române", în șe
dința sa de Ijiinî, la propunerea d-lui T. 
Maiorescu și conform unei decisiuni de 
acum doi ani luată de întrâga Academie, 
a hotărît să se ocupe cu desbaterea mo
dificărilor de introdus în ortografia ei de 
până acum, pentru a o pune în mai bun 
acord cu cerințele șcdlelor și cu usul ge
neral. Ortografia academică de astădî da- 
tâză de la 1880 și a fost hotărîtă pe te
meiul raportului d-lui Maiorescu, în nu
mele unei comisiuni compusă, afară de 
d-sa, de d-nii Vasile Alexandri, Barițitî, 
Hașdău și Quintescu, cari s’au învoit la 
un fel de transacție între fonetism tem
perat și ore-carî exigențe etimologice. 
Acostă transacție a avut folosul de a 
scăpa scrierea română de estremul etimo- 
logismului lui Cipariu și de estremul fo
netismului lui Pumnul, cari au și dispărut, 
dând locul unei scrieri, dâcă nu uniforme, 
der cel puțin mai homogene, precum s’a 
relevat în secție de d-nii Bianu și Ne- 
gruzzi. Acum e vorba de introducerea unei 
nouă modificări cu tendența unei mai 
mari apropieri de obiceiul celor mai mulți 
scriitori și de înlesnirea școlarilor. Secția 
literară admițând o părere emisă de d-1 
Ollănescu (Ascanio) a reales în noua co- 
misiune pe cei trei membri rămași în 
vieță din comisia de la 1880 și le-a adăo- 
gat acum pe d-nii Iacob Negruzzi și Bianu. 
Față de numărdsele controverse, cari sunt 
de împăcat, este probabil, că lucrarea co
misiei, cu t<5tă activitatea ei, nu va fi 
terminată decât la viitdrea sesiune gene
rală a Academiei.

Intelnire de domnitori. Se depe- 
șeză din Belgrad, că regele Alesandru al 
Serbiei, cu ocasia călătoriei sale în vara 
acâsta la băile de la Franzesbad, va vi- 
sita la lschl pe Maj. Sa monarchal nostru.

Legea poliției administrative în 
România a fost promulgată și pusă în 
aplicare la 15 Martie. Tot pe acestă dată 
au fost făcute ultimele numiri în întrega 
poliție din țeră.

Spargere. In 28 Martie n. nisce rău
făcători au intrat niîptea în biserica ro
mână gr. or. din Derste și au furat lada 
de fier, ce era țintuită de padiment. Ei 
au dus lada în grădina de lângă biserică, 
unde s’a și aflat a doua di. De spart 
n’au putut'o sparge.

Nicolae Puican fost profesor la 
gimnasiu gr. or. din Brașov a murit în 
dina de 27 Martie după lungi suferințe 
în Sibiiu. Rămășițele pământesc! au fost 
așezate spre veclnică odihnă în cemete- 

și cu mănuși, er în deschidătura mănușii 
biletul de vapor. Sărmana! Cât de tînără 
și de ce mărte a murit în flcîrea vieții!

Mi-a stat mintea în loc și nu-mi pu
team da semă de ceea ce s’a petrecut. 
Simțiam însă cu gratitudine, că mâna pro- 
vedinței m’a ferit și de astă-dată de mor- 
tea năpraznică, trimițendu-mi în cale pe 
căpitanul Morțun, căruia acuma nn sciam 
cum să-i mulțumesc, pentru-că m’a ținut 
pe loc tocmai atâtea minute, câte ar fi fost 
de ajuns ca se mă arunc în gura morții.

Decă o fi mai trăind, să trăiâscă până 
îșî va vede realisat visul, care îl esprima 
prin cuvintele: „Brațul, care mi-a rămas, 
am să-l jertfesc ca și pe celălalt — pen
tru națiune !“

Cei păgubiți prin catastrofa de la 
Brăila au intentat proces societății aus
triaco de navigațiune, după ce însă procesul 
s’a trăgănat mai bine de un an, n’au căpă
tat nici o despăgubire, pentru-că ei n’au 
putut plăti un advocat, care să se fi putut 
măsura cu apărătorul societății austriaco 
și care era T. L. Maiorescu.

Dolalotea. 

riul din suburbiul inferior din Sibiiu. Re- 
pausatul era încă tînăr, având d’abia eta
tea de 32 ani. Fie-i țărîna ușdră.

Concesiuni de căi ferate. Se tele- 
grafeză din Oonstantinopole, că Austro- 
Ungaria a cerut Porței concesiunea căei 
ferate Mitrovița Novibazar sub garanția 
chilometrică a Porței. Rusia a cerut Porței 
de asemenea o concesiune pentru o cale 
ferată în Armenia, de la Aleschgerth la 
fruntaria persană. Până acum Pdrta stă la 
îndoâlă.

Acțiunea bandelor bulgare. Ban
dele bulgare lucreză mereu. In apropiere 
de Salonic au tăiat sîrmele telegrafice pe 
o mare distanță. Intre sîrme s’a găsit o 
scrisore adresată Sultanului în care agi
tatorii macedoneni declară, că decă nu 
înceteză cu trimiterea de trupe în Mace
donia și nu aplică reformele așa cum do
resc Bulgarii, revoluția va cuprinde tdtă 
Macedonia. Aprăpe de mănăstirea Bilo a 
fost o nouă ciocnire cu bandele bulgare.

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune rode, de aseme
nea ca semințe pentru grădini dau cele 
mai frumcSse zarzavaturi și din semințele 
de flori ale Iui Mauthner ies cele mai fru- 
mose flori. Cu un cuvânt, semințele lui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine.

Adunarea generală a băncii 
„Silvania“

S&lagitâ, Martie 1903.
Onorată Redacțuine! Viu cu plăcere 

a vă da un scurt raport despre adunarea 
generală a „Silvaniei", ce s’a ținut în 24 
Martie n. c. în Șimleul Silvaniei, care de 
la înființarea acelui valoros institut finan
ciar a fost a XV-a. De față au fost vre-o 
40 acționari cu 363 voturi representând 
851 acții. Progresul continuu și frumos în 
tdte ramurile de operațiuni, ce-1 face din 
an în an acest institut de bani, ne dă 
dreptul a privi la el cu mândrie.

Adunarea a deschis’o la 10 ore d l 
George Pop de Băsesci, președintele „Sil
vaniei11 printr’o vorbire potrivită, mul
țumind acționarilor de interesare. D-1 
Andrei Cosma. director esecutiv cetesce 
raportul anual al direcțiunii, în care îndată 
la început aduce la cunoscința acționari
lor, că Demetriu Suciu, unul dintre fun
datorii „Silvaniei" și membru în comitetul 
de supraveghiare. la 20 Oct. 1902 jelit 
de toți, s’a mutat la cele vecînice. Ne 
spune epoi bravul director, că deși anul 
trecut nu a fost favorabil pentru econo
mii noștri, cari dau contingentul clientelei 
institutului, desvoltarea institutului cu tote 
acestea a continuat în tote ramurile de 
operațiuni. Așa realitățile institutului în 
anul 1902 au fost în preț de peste 170,000 
cor., depunerile 1,150.072.38 față de anul 
1901 o crescere de peste 73000, s’au es- 
comptat în decursul anului 1902 cambii 
în valore de peste 6,000.000, cambii cu 
acoperire hipotecară au fost în valdre de 
855.450. Revirimentul total a fost de peste 
14 milione, er venitul curat a fost 56.390.32 
mai mult decât în anul 1901 cu cor. 2.694.82 
Acest venit s’a împărțit apoi ca dividende 
acționarilor 9%, fondului de reservă, fon
dului de pensiune, fondului cultural peste 
600 cor. et. etc., âr spre scopuri culturale 
umanitare și de binefacere s’a dat suma 
da 1.280.26 cor.

De altmintrelea fiind capitalul social 
300.000 cor., fondul de reservă 226.722.58 
cor. și cu fondul de pensiune, ne dau o 
avere de 555.667 cor. 53 bani.

A urmat raportul comitetului de re- 
visiune și celelalte, apoi alegerea a 6 
membri în direcțiune și 6 în comitetul de 
revisiune, realegendu-se în direcțiune pă
rintele vicar Alimpiu Barboloviciu, părin
tele Vas. Pătcaș din Hotoan, d-1 Aug. 
Marcuș cassierul „Silvaniei", d-1 Vasile 
Pop advocat în Șimleu și d-1 Mihai Bo- 
hâțăl proprietar în Supurul-de-sus și ca 
nou ales d-1 G. Maior advocat și proprie
tar în Peticei ; er în comitetul de supra
veghiare seu revisiune s’au reales: cano

nicul Teod. Kovâri din Oradea-mare, 
Florian Gocian advocat îo Cehul Silvaniei 
și părintele Aurel Orian din Cizer; âr în 
locurile vacante au fost aleși: Teodor 
Pop protopop în Ortelec, Dr. Octavian 
Felecanu v.-notar comitatens în Zelau și 
părintele Ant. Băliban preotul Băsăscilor.

Urmeză la ordinea dilei discusiunea 
despre înființarea unei filiale a „Silvaniei" 
la învitarea preoțimei și inteligenței ro
mâne de peste Meseș în frunte cu M- O. 
D: Vas. Pap protopop în Sân-Georghiul 
de Meseș, care propunere însă de-o-cam- 
dată a rămas a-se desbate mai amănunțit 
într’o altă adunare generală estraordinară 
ce se va convoca anume spre acest scop; 
eventual decă mai în grabă nu se vor 
pute face pregătirile necesare pănă la 
adunarea generală ordinară a XVI-a, ne- 
fiind din 3000 acții presentate de cât 851.

Decide apoi adunarea generală, la 
propunerea d-lui director esecutiv Andrei 
Cosma a se da un numărar de premii clienți- 
lor din comune de acele, unde se află mai 
mulți debitori la „Silvania" și cu tdte 
aceste s’a achitat mai regulat datoria și de 
la înființarea „Silvaniei" pănă adi nici un 
cambiu nu s’a protestat. Premiile la pro
punerea d-lui director esecutiv Andrei 
Cosma se dau lui loan Pop al Nuțului din 
Cățălul-român, Găvrila Mergeș din Hidig, 
Ștefan Flore și George Gaspar ambii din 
Pericei, fie-căruia câte un plug nou bun, 
er mai multora se împărtășesce 1 mm. de 
sămînță de trifoiti, cari premii imediat 
după adunare se și predau numiților în 
presența acționarilor. Un țăran mul- 
țămesce „domnilor noștri". Mai amintesc 
aci, că „Silvania* de la înființarea ei spre 
scopuri culturale și de binefacere, spre 
zidiri de biserici și șcâle, spre întregirea 
salarielor învățătoresci, stipendii și ajutdre 
pentru studenții săraci și alte scopuri 
umanitare, a dat suma de 26.428 cor. 82 
bani.

După acesta apoi închidend M. O. D. 
G. Pop de Băsesci adunarea, venerabilul 
vicariu Barbolovici în numele acționarilor 
rostesce o avântată mulțămită d-lor Ge
orge Pop de Băsesci ca președinte, An
dreii! Cosma ca director esecutiv, direcțiu- 
nei, comitetului de supraveghiere, precum 
și tuturor funcționarilor pentru înțelâpta 
conducere, zelul și munca neobosită întru 
dobândirea unor resultate atât de fru- 
mose.

Ne-am întrunit apoi cu toții cei de 
față, acționari, inteligenți și țărani, direc
țiune, oficiali și amici ai căușelor ndstre 
economice și naționale, în frunte cu băr
bații noștri conducători: George Pop de 
Băsesci, directorul Andreiîi Cosma, părin
tele vicar Alimpiu Barboloviciu etc. la un 
prând comun la ospătariul, care e chiria
șul uneia dintre casele „Silvaniei", ca 
după cele pertractate să petrecem câteva 
minute de veselie împreună și la masa 
albă, unde firesce nici toastele n’au lipsit.

După ridicarea mesei a urmat, 
la 4 ore inaugurarea „Casinei române11 
din Șimleu. O veche dorință a inteligenței 
române din Șimleu și împrejurime s’a 
împlinit cu înființarea acestei casine, fiind 
meritul principal al d-lui A. Cosma, al 
acestui bărbat în veci neobosit întru să
vârșirea tuturor lucrurilor bune. Casina 
din Șimleu de altfel e prima casină ro
mână în Sălagiij.

Delacrasna.

Academia Homână.
Sesiunea generală din anul 1903. 

Raport asupra lucrărilor făcute în anul 1902—1903.
— F in e. —

4. La premiul Asociațiunii Craiovene 
pentru desvoltarea învățământului public 
de 1500 lei, care este de acordat celei 
mai bune cărți didactice în limba română 
dintre cele tipărite de la 1 Noemvrie 1898 
până la 31 Octomvre 1902 au întrat ur- 
mătorele opere:

Albani (Nicolau), Prăsirea pomilor Si
biiu 1900.

Alexandru (St. C.), I-ia carte a co
piilor, seu Abcdarul ilustrat. Brașov 1902.

Boerescu (Maior N.), Harta Carpato- 
Balcanică, Roman 1899.

Bușilă (George I.), Curs de istoria-uni- 
versală, p. I. —IV, Craiova 1901.

Cristodulo (Dr. Vasile S.) Curs ele
mentar de medicină și farmacie Bucurescî 
1902.

Dragomirescu (Mihail) și Gheorghe 
Adamescu, curs de limba română: Exer
ciții de gramatică, Bucurescî 1900. Carte 
sistematică de cetire și compuneri. — 
„Patria", Bucurescî 1902. Lecțiuni de gra
matică, Bucurescî 1900. Carte sistematică 
de cetire și compuneri. — „Românismul", 
Bucurescî 1902. Lecțiuni de sintaxă, Bu- 
curesci 1902. Carte sistematică de cetire 
și compuneri. — „Umanitatea", Bucurescî 
1902—1903. Literatură și stil. Bucurescî, 
1902—1903.

Filipescu (Nathalia), Istoria veche a 
poporelor orientale, a Grecilor și a Roma
nilor, Bucurescî 1902. Istoria evului mediu 
și modern, Bucurescî 1902.

Floru (Ion S-), Istoria poporelor vechi 
ed. V. Bucurescî 1902. Istoria evului me
diu, ed. II. Bucurescî 1901. Istoria timpu
rilor nouă, Bucurescî 1901.

Găvănescu (I.), Istoria omenirii, I. 
evul antic, Bucurescî 1899.

Găvănescu (I.), Istoria omenirii II. 
Evul mediu si evul modern, Bucurescî 
1902.

Găvănescu (I.), Istoria omenirii III. 
Istoria modernă, Bucurescî 1901.

Gheorghiu (0. D), Jocul „Oină", Pâ- 
tra-Nâmț f. a.

Hodoș (E.), Manual de limba română 
Elemente de istoria literaturii, ed. IV, Ca
ransebeș 1902.

Ionescu (Bogdan G.), Tratat de al
gebră elementară, Bucurescî 1900.

Manicatide (Al.), Noul curs de Algebră 
Bucurescî 1902. (Presintat și la premiul 
Năsturel-llerăscu.)

Moga (Vasilie S.), Alcătuirea unei 
gospodării rurale, Bucurescî 1902.

M.-Murgoci (Dr. G.), și I. Popa-Burcă 
România și țările locuite de Români, Bucu- 
resci 1902.

Rădulescu-Pogoneanu fi. A.), Grama
tica istorică a limbii românescl Bucurescî 
1902-1903.

Ștefănescu (Sabba), Zoologie și Bo
tanică pentru cl I. secundară, ed. IV. Bu- 
curesci 1901. Zoologie și Botanică pentru 
cl. II secundară, ed. II. Bucurescî 1901. 
Chimie și Mineralogie pentru cl. III secun
dară, Bucurescî 1901. Chimie și Mineralo
gie pentru cl. IV. secundară, Bucurescî 
1902. Geologie pentru clasa IV secundară 
Bucurescî 1902.

5. La premiul Adamachi de 5000 lei 
ce este să se decernă celei mai bune lu
crări scrise în limba română asupra ur
mătorului subiect: Alcoolismul în Româ
nia s’au presintat patru manuscripte cu 
devisele: Plevna, Medic, Quos vuit per- 
dere Jupiter dementant prius și Faust- 
Goethe.

6 La premiul Neuschotz de 2000 lei 
ce este a se da celei mai bune lucrări 
scrise în limba română asupra următoru
lui subiect: Expunerea finanțelor statului 
român de la 1859 până la 1902, cu o in
troducere asupra finanțelor Domniilor re
gulamentare, s’a presintat un singur, ma
nuscript cu devisa: Cuique suurn.

7. La premiul statului Lazărde5000 
lei, care este să se decernă celei mai bune 
lucrări scrise în limba română asupra ur
mătorului subiect: Studiul vinurilor din 
România din punctul de vedere economic 
și al composițiunii lor chimice, nu s’a pre- 
sentat nici o lucrare.

ULTIME SCIR1.
Belgrad, 31 Martie. Trupele tur

cesc! opereză tară cruțare contra 
bandelor bulgare. Doue bande au 
fost distruse, ele au lăsat 45 morți 
și mulți răniți. Una din aceste bande 
era de ale lui Sarafoff. A fost un 
adevărat masacru.

Bitolia, 31 Martie. Aici sosesc 
trupe numerdse. Se pare că acum a 
început adevărata campanie seriosă 
a Turciei contra bandelor.

POSTA REDACȚIUNEI.
Albac. „Ape’ul" de care ne intr-bați, nu s’a 

publicat în fdia nostră, din causă că se vorbia în 
el despre lucruri de cari cetitorii noștrii nu avean 
cunoscință.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dsla „Tipografia A. ®mșiaMu 
«fiîsB Brașov, 

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

j.e lăngă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
rtcomandație.)

C'ărȘi de rugăciuni și predici.
Micul mărgăritar sufletesc, căr

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

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

Cuventărî bisericesci scrise de lom 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuvântări bisericesci de Pa
piu; tomul III cuprinde cuvântări bi
sericesci acomodate pentru orl-ce timp; 
și pentru tote 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. (plus 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
s&rbăt,orile de peste an, de Elef- 
terescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numSrosde sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-|- 20 b.
porto.)

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

Mama sfanțului Augustin de Emil 
Bouijaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografie archidie- 
cesană din Blașiiî. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostene'e- 
lor unor laborioșl studențl în teologie dela 
universitatea din Budapesta Cuvântul „Șaiba 
ne reamintesce eoeietf.t' a literară cu ace
lași nume a teologilor du seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara11 din Viena. oărei so- 
cieiățl îi mulțumim publicarea Fabiolei și 
a unei părț.1 din cateoh'smul oel mare a 
lui Debarbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edificătore în stil îngrijit, tiparul curat, hâr
tia bună. Prețul unui exemplar legat elefant 
în pânză este 4 c.orbne (-(- 30 b porto) 
Un esemplar broșat 3 oordne (-]- 30 b. 
porto).

„Cartea Durerii" de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob TVi- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuvântări bisericesci de Mas- 
slllon'x traduse din originalul trances de 
loan Gerd protopop gr,-cat. român al diecesei 
de Oradea-mare. — Deja la 1898 a apărut 
în Oradea mare cartea cu titlul de mai sus 
care cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesmstic frances. Pr-clicile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
resăriten, și fie c-re este pusă la acea Dumi
necă seu sârbâtâre, eu a cărei evanghelie 
S6 potriva se- predica. Un volum elegant de 
pe«te 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’lin limbagiîi ale5. — Prețul 5 corone (6 
L«i 50) plus 30 bani oorto.

Cuventărî bisericesci pre serbătoriie 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pi. 30 b. porto.)

Scrieri istorice..
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Mddota», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. .Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiu, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
rări dai din Blașiîi.,

„Colonel David baron Urs de 
Sîargina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 

. în reuniunile militare dela Brașov și Si 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, âr 
altul din timpul mai reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancuu, apelul dat c.ătră ministerul de 
interne D. Percz-1 prin d-1 Dr. Amos 
J'râncu'a oausa fondului pentru monnmen-

tullui lancu. Prețul este 1 cordnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vite&uP, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteoanul. 

Cea mai completă soriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani porto.

„Românul in sat și la bste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Dupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2'cor. (-|- 10 b. porto).

„David AlmășlanuA, sohițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (eu posta 66 b.)

„țăranul român și ungur din 
ArdeaP, studiu psihologic poporal de I, 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Iraciie Porumbescu. Prețul 20 b. (-(- 3 b. 
porto.)

Cuventărî funebralî și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Titu B»du. 
Tom. II preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Nr. 4 135—1903.

Escrire de licitațiune cu oferte.
Pentru trebuințele uzinei de 

gaz, sunt de lipsă 4000 măjl metri
ce de var ars, care e a se furnisi 
car de car imediat după ardere, în 
timpul dela | Iulie pănă la 30 Iunie 
1904, după comanda administrației 
uzinei de gaz.

Pentru predarea acestei furni- 
sirl la 5 Maiii 1903, 10 ore a. m. se 
va ținâ la oficiul economic orășenesc 
licitație cu oferte în scris, pănă 
la acest termin se pot lua în vedere 
tot acolo condițiunile mai de-aprope 
de ofert și de contract pe timpul 
Orelor de oficiu, adeca dela 8—12 
ore antemeridiane

Ofertele sigilate și provetjute cu 
timbru de 1 cor., conținând deda- 
rațiunea, ca oferenților sunt esact

cunoscute condițiunile de ofert și de 
contract, și ca se supun acelora ne
condiționat, precum și prețul cerut, 
pentru var, pro inajă metrică, însem
nat cu cifre și eu litere, au a se 
înainta de ofereați la oficiul econo
mic orășenesc pănă la terminul sus 
indicat.

Mai departe otertul e a se pro- 
vedâ cu un vadiu de 10°/0 dela în- 
trâga suma cerută pentru 4000 măjî 
metrice, carele pâte consta din bani 
gata, seu din depuneri la cassă de 
păstrare generală brașoveană, sâu la 
Albiua, la Banca Națională societa
te pe acțiuni, seu din hârtii de va- 
ibre de stat, său din obligațiuni hi- 
potecare de credit funciar.

Bras s 6, 18 Martie 1903.

1—2.(913) Magistratul orășenesc.

Cursul la bursa din Viena,
Din 29 Martie n. 1903.

Renta ung. de aur 4%......................121,55
Renta de corone ung. 4% • • • 99.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 3’/2°/0 • 92,65
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 31/2°/o . . . 94 10 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25 
Impr. ung. cu premii......................201,—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.— 
Renta de hârtie austr......................... 100.65
Renta de argint austr......................... 100.65
Renta de aur austr. ...... 121.00 
Rente austr. 4% de cordne . , 101.20
LosurI din 1860............................  . 1.54.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.01
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 748.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 688.— 
NapoleondorI.......................................19.06
Mărci imperiale germane . . . 116.97’/2
London vista............................. 239.80
Paris vista....................................  95.37l/2
Note italiene..................................... 95.35

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Martie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 n 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 Ti 19.08
Ualbenl „ 11.20 n 11.30

Bursa de Bucnresci
din 24 Martie 1903

V n 1 o r ă
, )Oj

Q «D
Scad. 1
cup. |

Cu 
bau) 
gata

Renta amortisabilă..................... E>°/o Ajr.-Oct 100.'/,
„ Impr. 1892 . . 5 » Iau.-lul. 99.

11 „ din 1893 . . . 5„ D D 99.—
„ 1894 int. 6 mii. » Apr.-Oct. —.—

n „ Impr. de 32'/, mii. Iau.-lul. 87.—
n „ Impr. de 50 mii. . 4 >, 87 —
n „ Impr. de 274 in. 1890 » îi 88.-
li „ Impr de 45 in. 189L » >i 37.’/,

„ Im de 120 mii. 1894 4 „ 87 */.
ii „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ *i » 87.-

Oblig. de Stat (Conv. ru'-ale) « n Mal-îîov. 87.-
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —
„ comunei BucurescI 18s3 5% Ian.-mi. —.—
n „ „ din 1884 5 „ Hai-Nov
n „ „ din 1888 Inn.-Dec. —.—
îi „ „ din 1890 & n Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . iau.-lul. 99.-
Scris. fonciare rurale din 1890 4 „ 87?/,

„ urbane Bucuresc 5 » 88.-

Oblig1. n n • f’n îi » 81.*/,
Soc. de basalt artificiali 6„ >1 J’

V. N. —
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 86.— 500 într. v. —.—
Banca agricolă............................... 500 160 v. 2300
Dacla-România uit. div. 35 lei 200 într. v 227.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 H Ji 91.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2n0 390.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 390.-
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lrl 100 —.—
Soc. rom.de petrol lem. u. d.O 200 » n —

„ „ „ „ 2 em. u. d.O 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 îi D —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —
20 franci aur............................... —
Fabricile Unite de gazose. . . 12 » li

S c o m ji t u r i i
Banca na . a Rom. 5% Paris .... n
Avansuri pe efecte B >< P tersburg . . 5°/„
Banca agricolă 9-10% Berlin .... »7o
Casa de depuneri O’Ă Belgia . . . 3-
Londra .... 3*/, Elveția . . . 3*/s
Viena......................... 3‘/2
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Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că pentru 

Văpsitoria și spălătoria chemică 
din Brașovul-vechiu, Str. lungă Nr. 134 

primesc obiecte de văpsit și curățit 
și în oraș la casa din Tergu Inului Nr. 27.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame, din 
mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de mobilă, panglici, 
dantele, perdele, umbrele etc, se curăță în 12 6re așa de perfect, 
că devin ca nouă

Specialități: din stofe de Kamgarn curată cu desâ- 
vîrșire glanțul, ce se ivesce. Văpsitorie de blănuri, pene de 
struț și mănuși glacd de pele.

La cas de necesitate, mă rog a face încercare cu stabili
mentul meu.

Comande d’afas’ăi se esecntă. prompt și ieftin.

Josef Schmitz^
văpsitorie și spălătorie chemică
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3333
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(jife 2—5,(902). Orsiișoviiî-veclilu stra«ln lungă Jir. 1341. (j);
5

yreșianuSSrașcv, Tergal Inului Wr. M
Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu- tqt 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

imiHATE ARTISTICE â
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI. 3

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, §
LITERATURĂ ȘI DIDACTICESTATUTE .
BILETE DE VISIT Ă

DIFERITE FORMATE. ,

PROGRAME JLEGAHTE.BILETE DE «DNA ȘI DE MUTA
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.AWUMjilWi.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giui I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Oo- 
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘÎANU, Brașov.
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a put6 esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Sc-uvcvls, in Iotă mătimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE 

BILETE DE ^MORMENTAM 
se primesc în biuroul
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

rom.de

