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Năvala contra legii dela 1868.
Cel dintâiu comitat românesc, 

în a căruia adunare generală s’a 
discutat faimdsa adresă a comita
tului Trei-scaune pentru modificarea, 
său, mai bine <4is, abrogarea legii 
de naționalități, a fost acela al 
Caraș-Severinului. Se ’nțelege, că la 
discusiune au luat parte și represen- 
tanții municipali români și, spre 
onorea lor fiă cb9> au luat ° posi- 
țiune demnă în contra acestei noue 
încercări de atentat la esistența na
țională a poporului român.

Cei ce dau tonul ac|I în aduna
rea comitatensă, înfățișând astfel pre- 
domnirea minorității asupra majori
tății poporațiunei acestui municipiu 
aprbpe curat românesc al Bănatului, 
nu s’au sfiit a cere în fața represen- 
tanților români ca propunerea ostilă 
naționalităților a fanaticilor Secui să 
fiă luată la cunoscință, fără de nici 
o observare. Acăsta era modalitatea 
cea mai lină de a trece peste acea 
adresă brutală și revoluționară fără 
de nici o discusiune. Diriguitorii co
mitatului Caraș-Severin și-au ales’o 
crezând, că astfel vor pută s’ajungă 
deodată două scopuri tactice: mai 
întâiu evitând de a sgândări printr’o 
discusiune a propunerei secuiesc! ra- 
nele vechi și adăncl, ce au causat 
amărăciunea de aeji a Românilor, al 
doilea venind în ajutorul curentului 
violent șovinist printr’o consimțire 
tacită. Căci orl-și cum ar voi să es- 
plice lucrul fîșpanul Pogany și ceta 
sa guvernamentală, luarea simplă 
spre sciință a acelei adrese nu putea 
să indice decât cea mai vădită apro
bare a. uneltirilor săcuiesci.

Acăsta au înțeles’o îndată mem
brii români ai congregației și pri
mul lor vorbitor Coriolan Bredi- 
ceanu și-a introdus vorbirea prin a 
protesta cu indignare în contra cu- 
tezării elicei, care esercită predom- 
nirea minorității în comitat, de a 
veni cu propunere de aderare laho- 
tărîrea municipiului săcuesc, ce, (jise 
el, constitue o barbariă.

Și de aici încolo vorbitorii ro
mâni C. Brediceanu, Dr. IsidorPop, 
și Dr. Gr. Dobrin, de-arendul au pus 
în lumină adevărată tătă ticăloșia 
epocală, ce se comite cu acea lege 
și în jurul acelei legi, ce a fost bo
tezată mai mult în derisiune „lege 
pentru egala îndreptățire a naționa
lităților11, au arătat miseria stărilor, 
ce s’au produs prin sistematica ei 
călcare, și imoralitatea și cinismul, 
cu care ea a fost folosită de altă 
parte spre a servi ca mijloc pentru 
a amăgi străinătatea, acoperind pă
catele strigătore la ceriu și rușinea 
liberalismului mincinos unguresc. 
Au ilustrat, starea de anarcliiă și în
verșunare, ce s’a produs în spirite 
prin nerespectarea și violarea arti- 
culului de lege din cestiune, precum 
și complicitatea guvernului Szell în 
neaplicarea ei și slăbiciunea lui față 
cu nouele curente, cari acum țintesc 
a delătura și ultimele fărmituii de 
de drept, ce s’au codificat în legea 
dela 1868, poreclită de egală îndrep
tățire. In fine au pretins, ca pentru 
stăvilirea curentului bolnăvicios și 
stricăcios, congregația să respingă 
cu indignare hotărîrea celor din Trei- 
scaune!

Au vorbit numai Românii. Un
gurii au tăcut și tăcerea lor a fost 
îndoit semnificativă pentru răua lor 
consciință, în ce privesce causa drăptă 
a Românilor și pentru siguranța, ce 
o aveau dinainte, că la votare va 
învinge propunerea lor, er nu a mi
norității române din congregațiă, care 
a representat de fapt opiniunea în
tregului comitat.

Pote că nu va fi nepotrivit a 
face aici o fugitivă asămănare între 
modul cum a fost aprețiată de Ro
mâni în congregația din Lugoș si- 
tuațiunea creată prin legea de na
ționalitate și politica contrară ei, 
îndeosebi politica de naționalitate a 
lui Szell, și între modul cum sunt 
aprețiate de cătră Sași în organul 
lor principal din Sibiiu.

După părerea celor dintâi legea 
de naționalitate nu oferă nici o ga- 

ranță reală pentru esistența națio
nală a poporelor nemaghiare, dâr ea 
a fost adusă atribuindu-i-se acest scop, 
deși nu în mod sincer, ci pentru a 
satisface unei necesități impuse de 
împrejurări; mai târejiu, fiind conse- 
cuent călcată acăsta lege, și în multe 
puncte esențiale știrbită prin legi 
ulteribre și prin us contrar spiritu
lui ei, ea nu mai representă de
cât o umbră de egală îndreptățire. 
Cu tdte acestea trebue, după păre
rea lor, se fiă combătute cu cea mai 
mare hotărîre uneltirile, cari tind 
la totala ei delăturare, căci isbutind 
aceste uneltiri, ar pută avă cele mai 
triste și fatale urmări pentru stat și 
popărele lui.

Față cu aceste vederi vecjurăm 
în numerii trecuți ai făiei nostre, 
cari sunt vederile, ce le desfășură 
amintitul organ al Sașilor. El plăcă 
dela presupunerea, că legea de na
ționalitate dela 1868 representă „mi
nimul de esistență11 pentru Sașii ar
deleni și merge pănă a admite po
sibilitatea, ca acest minim de esis
tență se fiă păstrat și în cașul vali- 
ditării statului național unitar ma
ghiar.

Vecjurăm după care teoriă dia- 
rul din cestiune și-a construit într’un 
șir de articuli acăsta formulă. Acăsta 
cutezată teoriă înse, basată pe nisce 
vorbe găle ale lui Szell, a speriat 
chiar și pe conaționalii sei. Același 
organ s’a vecjut nevoit a publica doi 
articuli, cari combat formula sus 
amintită, constatând, că nu este cu 
putință se fiă asigurată esistența na
țională a poporului săsesc înființân- 
du-se statul unitar național maghiar.

Nu ni-e permis noue Sașilor, 
die ei, de a părăsi în teoriă basele 
legei de naționalitate, „magna charta“ 
a esistenței nostre; ăr aceste base 
nu se unesc nicl-decum cu ideia 
statului național maghiar unitar. 
De ceea-ce avem lipsă, nu e aflarea 
de nouă formule pe basa interpre
tării cuvintelor — ministeriale, ci 
lupta seriosă și necurmată pentru 

drepturile năstre și munca asiduă 
pentru întărirea ndstră.

In punctul acesta din urmă nu 
putem decât a-le da tătă dreptatea.

. Călcarea dreptului de limbă 
merge înainte ou pași reped’. Din oomita- 
tul Tirnavei-marI se scrie lui „Kronst. Ztg“ 
din loo, între altele: „De mulțl ani avem 
aiol o reuniune sistem Raiffeisen, oare îșl 
presenta tribunalului pănă acum procesele 
verbale tot în limba germană și sub Tisza 
și Banffy, Așa a făcut și în anul aoesta. 
Tribunalul din Elisabetopole însă i a retri
mis prooesul verbal asupra adunării și l’a 
oerut în limba maghiară. Deâreoe nu soia 
nimeni dintre membrii direoținnei bine un- 
guresoe, notarul a tradus oe era mai prin
cipal și aoest text, în reasumat, s’a trimis 
tribunalului. In urma aoâsta tiă-care mem
bru al reuniunei a primit o somațiă dela 
tribunal, oă dâoă in timp de 8 dile nu va 
trimite direcțiunea textul deplin maghiar 
aljprooesului verbal, vor fi pedepsiți ou toții».

Tot de aoolo se anunță numitei foi, 
că judeoătoria de oero din Elisabetopole, 
nu mai primesoe inouse dela privați în 
limba germană, ci le retrimite cu observa
rea, oă numai incuse sorise în limba sta
tului pot fi luate în considerația. La acăsta 
observă corespondentul: „Așa-dâră propu
nerea Săouilor de a se oassa legea de na
ționalitate, e deja făoută superfluă prin 
praxa tribunalelor nostre. Aoea lege este 
deja oassată prin praxa judeoătorâsoă în era 
dreptului, legii și dreptății» ...

Cehii și Slovacii.
Bătrânul politician oeh Dr. Rieger a 

ținut Sâmbăta treoută la o serată a clu
bului slav din Praga o oonferență impor
tantă, vorbind despre ideia slavă. EJ a ac
centuat de repețite-orl, oă ideia comuniunei 
slave au lansat’o mai întâii! doi bărbați 
slovaci: Ioan Kollar, poetul și Paul Saffa- 
rik, savantul, sămânța acestei idei căcjend 
pe pământ roditor.

Dr. Rieger deolară apoi, că aiol nu e 
vorba de panslavism politic, oi de pansla
vism literar, oare însă nu trebue interpre
tat în sensul, oă Slavii ar fi gata a primi
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Trei-spre-cjece la mansardă.
piua a treia.

Eram deștept de vre-o jumătate de 
oeas și nu ’ndrăsniam să-mi scot capul de 
sub plapomă. ’Ml-era târnă de frigul din 
odaie șl-apoi mă simțiam nespus de bine în 
căldura leneșe a patului, răpit de gânduri, 
încăldit de planuri și plimbat de radele 
speranței prin lumi senine și primăvăratice. 
Era o amăgire, e adevărat, der o amăgire 
dulce, în schimbul căreia mulțl și-ar da ani 
din viață, ca s’o pâtă avâ o clipă, căci în 
seninătatea ei se limpecjesoe cerul, înoratul 
cer al unei vieți...

Scrisârea primită în diua întâii! a 
acestei istorisiri, de sigur era dela Maridra. 
Ceva tainic, ceva nepriceput îmi spunea 
acăsta. N’a avut curagiul să ml-o spue în 
față. In întregul fel de a-se manifesta, când 
era înaintea mec, vedeam că mă iubesce. 
Mă făceam însă, că nu pricep nimic și ml 

continuam rolul meu de „mai mare» cu 
care începusem dintr’untâiî! față de ea.

Și nici nu soiu oum am ajuns s’o iu
besc....

Iubirea, chiar în fașe fiind, când ajunge 
la voia gândului, de sigur că acesta o face 
frumdsă, ba mai mult, o înalță la fericire.

Fericire! umbră împodobită ou flori, 
te-am înțeles de mult, cu patimă te-am în
țeles și te ’nțeleg ou dor^ aouma și veci
nie te void înțelege rugându-mă de tine! 
Ce păcat însă, oă nu te-am simțit niol-odată. 
Când visător îmi părea, oă-ml razim capul 
de umărul tău, mă treejia răcâla vre-unei 
ruine și când te credeam înainte, tu ’ml 
rîdeai la spate, âr oând mă ’ntorceam la 
tine, pierea-i oa o năluoă șl-apoi te zăriam 
departe înainte.., departe, încât de-abia te 
ajuDgeam cu ochii.

Și ou tote astea, te ounosc bine, oo- 
pilă răsfățată a cerului! Să nu-mi vii în 
față, privirea ta prea apropiată m’ar ucide 
și nu vrâu să mor; lasă-mă să mă chinu- 
âscă dorul de tine, și când vecjî că mă rog 
să mi-te apropii, tu sboră..., sbâră tot mai 

departe, oa astfel rugăciunea mea să nu se 
mai sfârșescă și rugându-mă să mă ’nghiță 
pământul.

îndărătnic ca un copil, oe plâcă la 
șoolă ou lecția ne’nvățată, îmi scot capul 
de sub plapomă. E frig!... Prin ferâstra 
aburită racjele sdrelui de tomnă câroă să 
pătrundă în odae. Cele cari reușesc, sunt 
reci, obosite, căci luptându-se cu sticla și-au 
perdut tâtă vlaga, par’ o’ar veni dintr’un 
sloiti de ghiață.

Său pote numai mie îmi par că sunt 
reci ?...

Adevărat, că ilusiile cu greu mai zîm- 
beso într’o inimă deja înșelată și visele pen
tru o minte prea mult încercată sunt nisce 
candele stinse, âr florile îșl pierd din căldura 
frumseții lor, când sunt crescute pe un 
mormânt.

Dela sore venial! racjele acelea și-mi 
păreau de ghiață, când le vedeam resfirate pe 
țâsta craniului de pe masă. Când ml-e 
mintea rătăcită și sufletul mi-se opresoe 
zăpăcit la vre-o răspântiă, mă așed în fața 
acestui far al vieții și simt cum încet, în

cet se limpecjesoe totul și orl-oe enigmă 
mi-se deslâgă oa prin minune.

De multe-orl privindu-1, lung și 
pierejendu-mă privindu-1, îmi pare că îm
prejurul lui ^’aprind una câte una nisce 
făclii, făolii de mângăere, a oăror lumină 
pătrundându-ml în suflet, mă întăresce, mă 
face să mă simt mai puternic și furtunos 
mă asvârl în învălmășagul vieții, întocmai 
ca vânătorul, ce răsbate vesel câmpurile, 
oând scie, că în cornul său mai are munițiă 
în de-ajuns, oa să-și încarce de vre-o câte
va ori arma.

Ore racjele acele mai pot fi o mân
găere pentru osul cel mort?.. Nu, de sigur 
că nu ! Și totuși mi-se pare, oă îl mângăe 
și cu cât mă întăresc în părerea mea, cu 
atât radele, devenind mai puternice, îl mân
găe mai mult...

Cine scie, dâcă oreerul, oe a locuit odată 
în acest oraniu, s’a buourat în viață de-o 
astfel de mângăere cel puțin?... Nu pot să 
soiu..., ceea-ce soiu însă e, că aoum e un 
judecător drept.

Mă scol și m’așed în fața lui. Am avut 
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de limbS. literară comună limba rusâscă. 
Nimeni — cfiS0 — nu doresce aoâsta. In 
decursul vâcurilor s’au desvoltat deosebite 
oomplexurl de limbă, și faptele istorice nu 
pot fi schimbate.

Soopul nostru este — continuă Rie
ger — de a-ne ounâsoe unii pe alții, de 
a-ne apropia și de a-ne iubi. 0 astfel de 
apropiere p6te să promoveze interese mari, 
chiar și interese politioe.

Rieger vorbi apoi despre teritoriul de 
limbă cehoslovac, dicând următârele:

Cei mai iluștrii bărbați ai Slovacilor, 
Saffarilc și Kollar, au fost ’propovăduitorii 
unității naționale cehoslovace, oăcl de fapt 
Cehii și Slovacii for miză o singură națiune, 
și între ei nu pote fi vorba decât de pro- 
vinoialisme. După convingerea mea ar fi o 
mare nenorocire, dâoă s’ar rupe cu desă
vârșire legăturile, cu oarl de vâcurl Slo
vacii au fost alipiți de noi în privința cul
turală și literară. Am călătorit prin Slovă- 
cime și am văcjut acolo urmele oulturei 
oehice, protestanții folosesc încă cărți în 
limba cehică. Insu-șl faptul acesta arată, oe 
rădăoinl adânci a prins cultura oehică aici 
și ar fi de sigur un sentiment dureros pen
tru noi, dâoă ar trebui să fiă rupt de
finitiv ceea-ce odată a fost unit cu noi. Tre- 
bue să dorim, ca unitatea națională, ce a 
durat prin vicurl, să esiste și mai departe, 
fiind-că acesta pentru noi este fârte im
portant, dâr și mai important este pentru 
Slovaci, cari spiritualicesoe stagnâză. Slo- 
vaoii n’au nici gimnasii, niol șoâle reale, 
nici universitate; nu mai încape dâr în- 
doâlă, oă ei nu pot să aibă viață scienti- 
fică fără de literatură cehioă.

Aoâstă ideiă a comuniunei slave este 
cea mai importantă pentru noi și Slovaci. 
E vorba aici de trei milion6 de dmeni, pe 
cari cultura nostru pote să-i ridice. Dâoă po
porul slovac pâte să asculte ou iubire și 
însuflețire predicația cehioă, atunol nu în
țeleg, de oe le trebue Slovaoilor literatură 
separată?

In fine Rieger aminti, oă pentru scu
tirea uniunei ceho-slovaoe s’a constituit în 
Praga „Ceslco-Slovanslcă jednoiau și reoo- 
mandă aotivitatea acesteia atențiunei bine- 
voitdre a tuturor Slavilor din imperiu.

Retragerea guvernului bulgar. 
„Neues Wiener Fageblattu primesce o tele
gramă, spunând, oă primul ministru Ivan 
oiov se va retrage imediat după alegerile 
generale pentru Sobranie. Corespondentul 
crede, oă în alegeri partidul țărăneso va 
câștiga oâte-va mandate, dată fiind nemul
țumirea țăranilor în oontra tuturor oelor- 
lalte partide.

In oe privesoe soirea alarmantă dată 
de cjiarul „Reformes“ a oomitetului revo
luționar, despre isbuonirea unei sângerâse 
revoluții în Maoedonia la primăvară, oo- 
respondentul spune, că în cerourile politioe 
din Sofia nimeni nu crede aoeste rodo
montade ale lui Sarafoff.

mulțl prietini în viață, dâr sincer ca el n’a 
fost niol unul.

II priveso și aștept să-mi dea povețe, 
oăol el cjilnio mă învață să mă duo drept pe 
calea vieții și să nu m’abat pe poteoile lă
turalnice, pline de noroiil. E adevărat, că 
prin cele mai multe loourl aoest noroiil e 
acoperit ou flori, de niol nu se vede, și 
asta atrage lumea..., care se pricepe de mi
nune să aprecieze frumsețea dela suprafață.

Intr’o di m’am oprit în calea mea cea 
drâptă și apleoându-mă, m’am uitat mult 
pe una din aceste poteol lăturalnioe, ad
umbrită ou tufe de liliac înflorit.

Nu departe se făcea un loo mai larg, 
în forma unui cerc. Aici erau florile cele 
mai frumd3e și aci se nisuiau să răsbâsoă 
cu mic cu mare, tineri și bătrâni, fie-care 
voind să ajungă cel dintâiîl.

Nesoootiții drumeți treceau înainte 
nepăsători și din urmele piciorelor lor eșiau 
florile căloate, dintre cari unele mai sprin
tene săriau și se aninau singure de piep
turile celor ce le-au călcat, altele se ru- 
au de ei să ie ridioe și unele reușiau să-i

Prințul Muntenegrului — alteță 
regală. „ Politisohe Correspondenz11 din 
Viena publioă textul adresei oonsiliului de 
stat din Cetinje propunând prințului Ni- 
chita să primâsoă titlul de Alteță Regelă, 
cu ooasiunea aniversărei a 40-a a venire! 
sale. Adresa faoe istoricul desvoltărei Mun
tenegrului de două secole și relevâză ma
rile merite ale Prințului. Consiliul declară, 
oă voesce să se supună voinței Prinoipelui 
<je a menține statul oa prinoipat, dâr îi su
pune, oa o dorință a poporului, propunerea 
de a adopta pentru dânsul și suocesorii săi 
titlu de Alteță Regală.

Alaltăerl diminâță președintele con
siliului, din Cetinje însoțit de diferitele 
corpuri constituite ale Statului, de înalții 
demnitari și de membrii corpului diploma
tic, a fost primit în sala de sărbători a pa
latului. Președintele onnsiliului a rostit o 
alocuțiune, cerând prințului în semn de re- 
cunoscință din partea poporului pentru nu- 
merosele binefaceri săvârșite să ia titlu de 
Alteță Regală. Prințul a răspuns afirmativ. 
El a mulțumit consiliului de stat și adre- 
sându-se membrilor corpului diplomatic, 
le-a vorbit de recunoscința sa pentru suve
ranii cari, în aoâstă împrejurare, i-au dat o 
nâuă dovadă de prietenia lor, aderând la 
noul său titlu. Prințul a primit apoi felici
tările persdnelor presente. Un serviciu di
vin a fost apoi celebrat și prințul a trecut 
în revistă trupele, în mijlooul manifestații
lor imposante ale poporului venit în mare 
număr din interiorul țării.

Un nou asasinat al comitetului 
macedo-bulgar.

Am adus ieri soirea, că deputatul grec 
Dragumis a interpelat în oamera din Atena 
guvernul în afaoerea unui nou asasinat al 
comitetului maoedo-bulgar.

In mijlocul celei mai mari emoțiunl 
și a oelei mai profunde indignări în oontra 
isprăvilor Bulgarilor din Maoedonia, Dra
gumis a desvoltat împrejurările, în cari 
s’a comis acest odios atentat de câțl-va 
Bulgari.

Oratorul, cu vocea tremurândă, făou 
apel guvernului să facă demersuri pe lângă 
tâte cabinetele europene, deBVăluind cri
mele nenumărate și șantagiile miserabile, 
ce se comit în Maoedonia de oătră Bul
gari, și oerând intervenția lor, spre a-se 
pune capăt acestei stări de lucruri; con
trar ordinea și liniștea în Balcani nu va 
mai putâ fi menținută.

Apoi relevâză constatările justiției 
române.

Oratorului i-s’a făcut ovațiunl nesfîr- 
șite de oătră întrâga. cameră.

Ministrul afacerilor străine, forte emo
ționat, a veștejit aoest asasinat, făcând un 
călduros panegirio viotimei Dr. Saohela- 
rios; apoi a deolarat, oă imediat oe a pri
mit acâstă soire, șl-a făout datoria, denun
țând oașul Sublimei PorțI și adresându-i o 
protestare energică.

înduplece..., oele mai multe însă rămâneau 
în noroiil și plângeau de ți-se făoea milă.

Călcătorii acestora din urmă rămâ
neau cu picidrele înoroiate și mergeau mai 
departe așa murdari, căci noroiul acela nu 
se mai putea spăla deoât cu lacrimi și căință. 
Plângeau puțini și puțini se oăiau, căci pu
țini erau învredniciți să-și vadă pata faptei lor. 
Cei mai mulțl însă mergeau nepăsători și 
veseli, uitând deja tot ce s’a întâmplat sâu 
făcându-se câ nu-șl aduc aminte.

Lacrimile unei viorele m’au înduioșat. 
M’am apropiat de ea, uitând pentru un 
moment povețele iubitului craniu. Când m’a 
vădut ml-a :

— „Sunt nevinovată și totuși n’am 
ouragiul să mă ridic la tine“...

Când întinsei mâna spre ea, se afundă 
în noroiil și... nu s’a mai vărjut.

In timpul acesta pe partea opusă se 
apropie un tînăr, ou pioiorele pline de no
roiil, de cercul de flori. Privirea lui 
sămăna ou nebuuia și i-o întuneca și 
mai mult părul cel negru oe-i acoperea 
fruntea pe jumătate.- Se uită oeroetător prin I

Emoțiunea în Atena este fdrte mare. 
Se fao pregătiri pentru convooarea unui 
mare meeting de protestare. întrâga pressă 
din Atena, precum și oea vienesă, înfie- 
râză aoest asasinat, care se crede, oă este 
opera oomitetului din Sofia.

Printre Greoii din Salonio domuesoe 
o mare panioă în urma asasiuărei doctoru
lui Saohelarios, care era fdrte iubit în lo
calitate.

Mai mulțl Greoi notabili s’au presen- 
tat guvernatorului, oerându-i să ia mă
surile oele mai întinse spre, ai păzi de ja
furile și răsbunările Bulgarilor.

SOIRILE Dl LEI.
— 8 (21) Decemvrie

Representanța comitatului Brașov 
este oonchemată de oătră d-1 vioeșpan 
Dr. Fr. Jekel la o adunare generală estra- 
ordinară pe cțiua de 29 Deoemvrie n. la 9 dre 
a. m. în casa sfatului din loo. Comisiunea 
pârmanentă va ținâ ședință în 28 diminâță. 
Intre oele 25 de puncte ale ordinei de c}i, 
este de remaroat în deosebi punotul din 
urmă, care vorbesoe de adresele și repre- 
sentațiunile altor municipii. Mai mult oa 
probabil, oă într’aoestea se va afla și re- 
presentația comitatului veoin săoueso re
lativă la delăturarea legei naționalităților.

Proiectul de budget al ministe
rului instrucțiunei în România a fost 
înoheiat definitiv de d-1 ministru Arion. 
Acest proieot ouprinde suma totală de 
24,070,164 lei, față de 29,905,577 lei, oifra 
totală a cheltuelilor eseroițiului curent ou 
o diferință în minus așa-dâr de 5,835,413 
lei. Din aoâstă sumă, 3,540,807 represintă 
salariile preoților bisericilor rurale, oarl în 
viitor se vor suporta de oomune. Șodlele 
profesionale, cari vor figura în budgetul 
ministeriului de domenii, represintă și ele 
785,334 lei. Eoonomiile realisate asupra 
personalului și materialului se ridică la 
1,500,272 lei. Pe de altă parte veniturile 
ministerului sunt sporite ou 590,875 lei, 
din oare 500,000 represintă taxele puse pe 
învățământul secundar. îmbunătățirea ge
nerală a budgetului ministerului este prin 
urmare de 2,091,147 lei (1,900,272 reduceri 
de oheltuell, 590,875 lei" sporuri de re
surse) afară de cele 3,549,000 la ale pa- 
rochiilor rurale, cari nu mai figurâză în 
budgetul ministerului.

Consulate rusesc! în Boemia și 
Moravia. „Pol. Corr.“ primesce din Pe
tersburg soirea, că foile rusesol pretind 
organisarea de consulate în Boemia și Mo
ravia. Ministeriul ruseso de esterne se 
ooupă ou ideia acâsta. Austro-Ungaria, cjio 
foile rusesol, are numărose oonsulate în 
Rusia, pe oând aoâsta n’are în monarchia 
austro-ungară deoât 6 consulate. „Pol.Corr.“ 
adauge, oă în oerourile oompetente din 
monarchiă se vorbesoe, că afacerea consu
latelor rusesol se va resolva în oel mai 
sourt timp.

tâte urmele neînchise și când le sfîrși, un 
oftat adânc din adâncimea sufletului îi sfâ
șie pieptul și isbuonind într’un hohot de 
plâns plecă alergând, ne mai sciind înoătro 
să apuce.

De sigur oă-1 ohinuia ceva..., îl chi
nuia nesoootința vre-unei fapte....

* **
Sorele a trecut din dreptul pervazu

lui și craniul îmi pare acum mai trist, de 
cât înainte.

In fața lui, ou capul sprijinit în palme, 
cu oohii pe jumătate închiși, cerc să-mi 
adun gândurile de pe drumuri.

In momentul aoesta întră Alexandru....
— „Ei, ce noutăți?11...
— „ De-ocamdată dă-ml o țigară și mâne 

vei afla mai multe11...
— „E frig afară, ai?.,.
Ger!

Condamnarea falsificatorilor de 
ban! din Turda. După o pertraotare, oe 
a durat mai multe cfil0 înaintea tribuna
lului din Olușifi, alaltăerl s’a pronunțat 
sentința în procesul, oe li-s’a intentat fal
sificatorilor de bani din Turda. Tribunalul 
a condamnat pe: Pasztoi Aladar la 5 ani 
și 6 luni, pe Csongvay Bela la 5 ani, pe 
Fenyvesi Viotor la 2 an! și 6 luni, pe Szi- 
gethy Peter la 3 ani, pe Faska Simon la 
5 ani, pe Baga Istvan la 2 ani, pe Nagy 
Ferenoz la 3 ani și pe Sera Karoly jun. 
la 3 ani temniță. Afară de aoâsta pe toți 
la pierderea oficiului pe timp de 5 ani.

„Revista economică.1*, organ pentru 
interese eoonomioe-finanoiare, editat din 
însăroinarea și ou ajutorul bănoilor române, 
ou începere dela Anul nou se va trans
forma dintr’o revistă lunară într’o /oze săp
tămânală. Va apărâ în estensiune de 1—2 
o61e de tipar, format 4° mare și va oosta 
pe 1 an cor. 20, pe ’/2 an o. 10. Prenu- 
merațiunile se vor trimite la administrația 
„Revistei Economice11 în Sibiiu.

Cufundarea vasului de resboiii 
„Gneisenau“. Se telegrafâză din Berlin: 
Soene sfășietâre b’su produs Marți în pa
latul ministerului de marină. Admiralul 
Tirpitz, ministrul marinei, dând ordin să 
se dea tote lămuririle, oe se vor cere de 
oătră cei interesați asupra catastrofei dela 
Malaga, o mulțime de persdne, părinții, 
frații, surorile și rudele nenorooiților ma
rinari înecați, răniți și salvați, au invadat 
ooridârele ministerului cerând soiri nouă. 
Vaetele și esclamațiunile durerose au sfâ
șiat tâte inimile. Vasul de răsboiu „Gnei- 
senau11 a plecat în <jlua 13 Noemvrie cu 
elevii școlei de marină, având pe bord în 
total 460 âmenl. După soirile primite din 
Malaga, numărul morților se urcă la 136, 
printre oarl și marinarii spanioli, oarl s’au 
dus să salveze echipagiul. — Din Malaga 
se telegrafâză, că o soenă durerâsă, oare 
a stors lacrimile mulțimei, s’a desfășurat pe 
oheiul portului Malaga. Părinții, frații, 
surorile și rudele marinarilor spanioli au 
fost la țărm, când aceștia s’au dus ou o 
șalupă de răsboiii să salveze eohipagiul va
sului german. Marinarii spanioli s’au pur
tat ca nisoe eroi. Lumea imensă, oe s’a 
adunat la port, a privit cu inima strînsă la 
lupta eroică a marinarilor spanioli. Când 
însă șalupa a fost răsturnată în valuri, atunol 
un țipet sfâșietor de disperare a răsunat 
sinistru prin văzduh. Părinții, frații, suro
rile și rudele marinarilor spanioli au is- 
buonit în plânsete durerâse și în strigăte 
desperate de ajutor. După câte va minute 
mai multe vase din port s’au dus spre 
looul sinistrului, ca să salveze, oe se mai 
pâte Balva. Prefectul din Malaga depeșâză 
ministrului de interne din Madrid, că nu 
mărul marinarilor spanioli înecați este de 35.

Căsătoria ducelui de Westminster. 
Oel mai bogat om din Anglia, ducele de 
Westminster, care numai de curând s’a re
întors acasă din Transvaal, s’a logodit cu 
sora ducesei Pless. Ducele acum e de 21 
de ani, tatăl lui a murit în 1881, âr moșu- 
său acum un an. Bătrânul duce a lăsat 
imensa moșii nepotu’ui. Numai în Londra 
are o moșiă în estensiune de 2 miliâue 
metri quadrațl. Ducele are pe an un venit 
de 10 milione fl. Grajdurile lui pentru caii 
de curse sunt oele mai renumite diu lume. 
El a vândut un cal cu 750,00.) corone. 
Ducele este înrudit în liniă mai depărtată 
ou familia domnitore englesă.

Din profețiile lui Falb. Pentru ju
mătatea primă a anului viitor 1901 Falb 
profețesoe următdrele: Ianuarie la început 
usoat, cu temperatură moderată, ninsâre va 
fi numai pe unele locuri. Pe la mijlooul 
lunei temperatura va fi mai mo’e, ou puțină 
ninsore. La sfîrșitnl lunei ninsâre multă, 
barometrul va scădâ și timpul va fi umed. 
Februarie: în săptămâna primă ploios, a 
doua puțiu mai rece; mai târejiu baro
metrul se urcă, dâr cu tâte aceste nu trece 
ou mult peste zero. Pe la sfîrșit tempera
tura ârășl scade. Ninsore puțină, topirea 
zăpeejii pâte aduce esundărl în cji ele ul
time ale lunei. Martie: primele două săp
tămâni ninsore multă și timp furtunos. In 
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vestul Europei temperatura va fi normală, 
din care causă vor fi multe ploi; în jumă
tatea a doua a lunei în vestul Europei va 
fi uscat, în oentrul Europei fdrte ploios, 
multe furtuni, ne putem aștepta la o tem
peratură ridicată și fără zăpadă. Peste tot 
luna acâsta va fi fdrte umedă. Aprilie: la 
început în Europa centrală va fi tempe
ratură domdlă cu ninsdre, apoi uscată. In 
săptămâna a treia multe ploi cu furtuni și 
temperatură soătjută; în săptămâna ultimă 
timp uscat, puțină ninsdre, apoi pldie și 
în fine temperatura se ridică și ou fur
tună. Maia: ploi cam rare, dâr bune, în 
jumătatea a doua multe furtuni și tempe
ratură soădută. Totă luna va fi oam ploidsă. 
Iunie: acâsta lună va fi mai uscată, decât 
preoedenta, dâr totuși în mai multe rân
duri vor fi ploi, oarl vor țină 1—2 Z^e. 
Peste tot luna Iunie va fi favorabilă.

Direcțiunea tramvaiului din loc 
ne comunică, oă oiroulația tramvaiului în 
săra de 24 Decemvrie n. (ajunul Crăoiunului 
gregorian) va fi astfel regulată, oă ultimul 
tren la Satulung (Săoele) va pleca săra la 
6 ore și 4 min., âr în oraș oirculațiunea 
va fi sistată săra la 8 dre.

2. Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de vin (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacienților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Prețul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de corâne l'SO. 
Se trimite dilnic prin rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moll, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii se se ceră hotărît preparatul A. Moli, ca' e 
e provecjut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Pentru „Casa Națională^.
Suntem rugați a da loc urmă

torului apel:
Iu vederea consimțământului general, ou 

care publioul român a întimpinat inițiativa 
„ Asociațiunei14 : de a pune obiceiul felicitărilor 
de Anul nou in serviciul cultura nostre naționale 
— subsemnatul oomitet central adresdză 
acum, în presăra unei noue aniversări, un 
oălduros apel cătră toți iubitorii culturei 
poporului româneso, ca și de astă-dată să 
adopte în număr cât se pdte mai mare răs
cumpărarea felicitărilor de Anul nou, și să 
doneze sumele de resoumpărare fondului 
„ Casei Naționale*.

Lista rescumpărărilor se va publica în 
Ziare și în o mică publicațiune festivă, ce 
pe cjiua Anului nou se va trimite tuturor 
persdnelor, cari îșl vor resoumpăra felici
tările.

Pe aoâstă oale vom mențină părțile 
frumăse și plăcute ale obiceiului felicitări
lor, ne vom reaminti prietinii noștri, și ei 
îșl vor aduoe aminte de noi, — gândurile 
ndstre se vor întâlni, și uniți prin un fru
mos act al iubirii de neam, vom sărbători 
la olaltă noua aniversare cuiuiml înoălZite 
de oele mai nobile sentimente. De altă 
parte vom fi scutiți de o mare pierdere de 
timp și de eventualitatea penibilă, dăr nu
mai cu greu evitabilă, de a treoe cu ve
derea la felicitările de Anul nou pe care
va dintre prietinii noștri.

La finea secolului ce espiră, — seoo- 
lul renascerii nostre naționale— vom ridioa 
prin obolul nostru pentru fondul „Casei Na
ționale44 un frumos monument începuturilor 
culturale ale poporului româneso.

Din ședința comitetului central al Aso- 
ciațiunei pentru literatura romanț și cul
tura poporului român, ținută în Sibiiu la 9 
Dec. 1900.

Dr. 11. Pușcariu, 
președinte.

Dr. 1. Beu, 
secretar II.

Cin Camera Română.
— Fine —

D nul Take Ionescu, continuând, se 
•ooupă cu Gestiunea financiară și arată, că 
liberalii, când au părăsit puterea, echili
braseră un budget având un gol la chel- 
tuell de 67 milione. Eu nu pricep om po
litie, care să nu pricăpă la finanțe. Acăsta 
nu se pdte, este numai o utilitate politică. 
Eu cred, d-lor, că ne trebue trei budgete, 
oa să ne echilibrăm., păuă să terminăm cu 
fixarea budgetului.

Am început acăstă operă mare, noi, 
cari veniserăm la putere fără ministru spe
cialist. Greutatea partidului conservator era 
să arate țărei, că de aoum încolo trebue să 
plătâscă mult și să cheltudscă puțin. Am 
făcut acâsta cu ouragiu...

Am făcut și unele greșeli. Am făout 
o greșdlă, că n’am venit ou impositul pro
porțional și oă n’am schimbat impositul 
barbar de 6 lei. Am făcut greșâlă, că n’am 
venit înoă din Ianuarie ou desființarea le- 
gei pensiilor...

Și în anul aoesta vom face oa în anul 
treout: eoonomii și imposite. VenițI în co- 
misiunea budgetară și dați-ne concursul 
d-vdstră, oăcl d-vdstră, oposiția, sunteți răs
punzători de situațiă. Sunteți datori la 
aoâsta.

După urma nostră vor veni alții, oarl 
să se resfețe în finanțe prospere. Pănă 
aoum am luorat ca nisoe copii risipitori, 
de aoum înainte ne vom înoerca să fim 
mai bărbați.

D-nul P. P. Carp, președintele consi
liului, spune, oă în ataourile ridioate în po
triva sa nu se va ooupa de cele făcute fără 
talent.

Dați-ml voie — Z*00 — m8 mir, 
oă în situațiunea, în care ne găsim, oposi- 
țiunea nu-șl dă sâmă de gravitatea situa- 
țiuuei. Eu nu vă oer, ca prin disouțiunile 
4-vdstră să-mi arătațl, oă vă dațl sâmă de 
situațiă și oă sunteți gata a lua răspunde 
rea. Acâstă convingere n’am oăpătat’o dela 
nimenea...

Am fost acusat, că odată venind la 
putere, n’am găsit decât să aduo la înde
plinire proieotele făoute de predeoesorii mei. 
In viață ideile, ohiar originale, trebue să fiă 
basate pe realități, căci altfel sunt utopii, 
cari nu sunt permise. Ce puteam faoe după 
un împrumut, ce ne împedeca a face altul 
și care du ajungea a aooperi nevoile? Și 
atunol uitându-ne împrejur, am oăutat, oari 
sunt mijlooele d» îndreptare.

Noi am găsit hârtia de țigară, petro- 
leul, Banca. Dâoă aveți alte mijldoe, indi- 
oați-le. Dăr le aveți și le asoundețl...

îmi fao în primul rând vină din lichi
darea trecutului. Al doilea, oă faoem un 
budget, care să inspire încredere nu numai 
în țâră, dâr și în streinătate. Pentru acâsta 
trebue să ne dăm sâmă de nevoile reale. 
Cum putem dre să faoem de-odată eoono
mii în armată, așa oă ,1a un moment dat 
să nu fiă în stare a răspunde menirei? Nu, 
acâsta nu se pdte.

Deci, nu-i nevoie de studiat econo
miile, oi trebue să vedem pănă unde pot 
merge acele eoonomii, și dâcă aoeea ce 
propuneți a<Șl nu e menit să aducă o sdrun- 
oinare într’un viitor apropiat.

In privința lefurilor, cari treo peste 
600 lei, formeză un total de cel mult (joce 
milidne. Să le suprimăm tdte? Eu văd, că 
în d-1 Costinesou vorbesoe sângele roman, 
de pe vremuri, când toți Romanii serveau 
gratis statul, dâr a treout mult și de atunol 
și a<jl nimeni nu servesoe statul de geaba.

Am redus din budgetul armatei, dâr 
a reduce efectivele, echipamentul, la acâsta 
mă opun.

Pentru a complecta resursele din anul 
aoesta, d-1 Carp Z*ce» oă mai trebue opt mi
lidne, după budgetul întocmit, și are să vie 
ou un proieot de lege, oare va arăta Ca
merei oum orede guvernul să le acopere. 
D-1 Carp are oonvingerea, că articolele vor 
produoe mai mult, deoât oele prevăzute de 
d-1 Costinesou.

In privința legei pensiilor, dreptatea 
este în partea d-lui Costinesou, dâr legea e 
gata și va veni împreună cu legea de mo 
dificare a impositului.

După oele discutate aștept dela d-v. 
dâcă este unul din d-vostră care crede că 
pdte faoe mai bine, să-I cedez loc-ul fără 
mâhnire. Dâr dâcă nu 1 aveți atunci, să acor
dați guvernului ajutorul ce-i trebue pentru 
a duce la bun sfîrșit opera sa.

Se prooede la votarea luărei în con
siderație. Etă resultatul votului: Votanțl93 
Bile albe pentru 81. Bile negre contra 12. 
Luarea în oonsiderațiă este adoptată.

Resboiul din Africa-sudică.
Anglia întrâgă începe să fiă cuprinsă 

ârășl de griji seridse asupra situațiunei în 
Afrioa-sudică. Stă anume ce s’a întâmplat.

Năvălirea cutezată a Burilor în colo
nia Cap a creat o nouă situațiuneși a pro
dus la Londra o sensațiă enormă. Sunt 
temeri mari, că Olandesii din Cap se vor 
răscula.

„Evening Standard11 primesce soirea, 
oă generalul Knox, în considerarea situa- 
;iunei oreate în Capland prin năvala Buri
lor, a renunțat la planul de-a mai urmări 
pe Dewett, care are cel puțin 4500 de omeni 

și oare s’aretras spre nord-ost de Ladybrand. 
Atacarea Vynburgului e așteptată în tot 
momentul.

De altă parte generalul Botha îșl oon- 
oentrâză armata la Nelspruit. Ceva mai 
mult: generalul bur Delarey, oare a bătut 
pe Clemens la Magalies, s’a apropiat în 
mod considerabil de lagărul aoestuia și o 
ciocnire e în ajun de a-se întâmpla.

In fața aoestei situațiunl grave, lord 
Kitchener pare ași fi pierdut capul. Oștirea 
sa e împrăsoiată în tdte părțile și nu șl-o 
pote concentra în grabă. Ba prevăzând un 
perioul iminent, el a telegrafat la Londra 
să i-se trimită de urgență 40,000 
soldați.

Soirile aoestea nefavorabile au avut 
un efect așa de mare în Anglia, înoâtdupă 
ultimele telegrame din Londra, s’au contra
mandat tdte servioiile divine de mulțămită, 
ce erau să se țină din incidentul sosirei lui 
Roberts în Anglia.

Din tdtesoirile ofioiose și semi-ofioidse 
englese apare așa-dâr, oă Burii s’auridioat 
ârășl pretutindeni, înainte de ce Englesi- 
lor li-ar fi succes a-i îngenunohia. Era dre 
modru se nu se răsoole, când sistemul de-a 
purta răsboiti al lui Kitchener întrece ohiar 
și cele mai pesimiste prevederi. Drept do
vadă, servâsoă o proclamația a generalului 
engles Hamilton, care a fost afișată în dis
trictul Ventersburg. Etă ce spune Ha
milton :

„O parte mare a orașului Ventersburg 
am pîrjolit'o și am despoiat’o de tdte alimen
tele. Tdte farmele diD împrejurime le-am 
demolat și pustiit, drept pedâpsă pentru ata- 
oul Burilor în oontra oăii ferate veoine. 
Femeile și copiii, pe cari i-au lăsat Burii în 
oraș, sd cerșdscă dela Buri, ddcă nu vrdu sd 
moră de fdme, fiind-oă nu este permis a 
mai importa alimente cu trenul în oraș44.

Etă așa-dâr fapte, oarl esplioă în de- 
ajuns, de ce Burii s’au decis în desperarea 
lor, a duce lupta înainte pănă la ultimul 
picur de sânge.

Convocare.
P. T. membrii ai Reuniunei române de 

cântări din Hațeg sunt ou tdtă stima invi
tați a lua parte la adunarea generală or
dinară, ce se va ținâ în localul Reuniu
nei în 19 Ianuarie 1901 st. n. după arnlaZi 
la 3 dre.

Program: 1. Desohiderea adunărei ge
nerale. 2. Raportul oassarului, a secretaru
lui și a economului pe anul 1900. 3. Es- 
miterea comisiunilor pentru censurarea ra- 
portelor și raportul acelora și decidere asu
pra lor. 4. Desbaterea budgetului pe 1901. 
6. Darea absolutorului președintelui, comi
tetului și oassarului. 6. AbZicerea oomitetu- 
lui și a președintelui. 7. Alegrea de nou a 
comitetului. 8. Alte eventuale propuneri. 
9. Disposiție pentru verifioarea protocolului.

Din ședința comitetului Reuniunei ro
mâne de cântări din Hațeg în 16 Decem
vrie 1900.

Dr. Gavril Suciu, loan Muntean, 
președinte. seoretar.

t’LTIME SC1RI.
Arad, 21 Decemvrie. (Telegr. 

part.) Dr. Vuia s’a sinucis ac)i la am6c|I 
trăgendu-și un foc de revolver.

Londra, 20 Decemvrie. Trupele 
generalului Knox au fost bătute de 
BurT. Panica e indescriptibilă. Se 
crede, că Burii au fost conduși de 
generalul Dewett.

Paris, 20 Decemvrie. „Petit 
Bleu44 primesce din Londra soirea, 
că Dewett a susținut o luptă cu vo
luntarii englesf din Capland. Burii 
au făcut 120 prisoner! engles!.

Londra, 20 Decemvrie. Burii 
cari au năvălit în Capland au ocu
pat mai multe sate. O colonă en- 
glesă i-a atacat, dâr Burii au pus’o 
pe fugă ucicțend și rănind un mare nu- 
mer din soldații engles!.

NECROLOG. In Oopru a înoetat din 
viață la 9 Deccemvrie Teofil Mărginean, 
student de gimnasiu superior în Gherla, în 
etate de 19 ani. Mortea lui o deplâng pă

rinții săi Pantilimon și Reveioa Mărginean, 
sora sa Măriți și fratele său loan Măr
ginean oandidat de preot.

Literatură.
„Noua Ilevistă llomână* pentru 

politioă, literat., soiință și artă, Nr. 23 din 
1 Decemvrie 1900, ce apare la Buouresol, 
Pasagiul Român Nr. 20, are următorul ou- 
prins: Un diplomatrus: Reflexiuni în cest, 
israelită; Dr. M. Beok: Răspuns lui H. I. 
Chamberlain în oest. israelită; Dr. Gh. D. 
Creangă: Priviri gen. finanoiare pe basa 
budgetului Belgiei; Sp. Popescu : Consoiința 
națională.; Dr. I. Sunionescu : Cum să predă 
sciințele în șcdlele seound.; I. Rădulesou: 
Alfabetul oirilio, și ortogr. slavă la Romani; 
Ant. Beltramelli; Italia tînără; Dr. M. Pom- 
pilian: Automatismul celulelor nervdse; 
Const. C. Brăesou: In oestiunea conserva- 
târelor.— Mișcarea liter, și sciențifică; I. 
Adam: Flori de câmp (nuvele), Pe lângă 
valuri (pilde și glume țărănescl); L’armâ® 
roumaine en 1900 (de N. Jorga); I. Rațiu: 
Viața și operile lui Andreiu Mureșianu (stu
diu istorio-literar); T. V. Păoățian : Sâm
băta morților (dramă), Notițe biografice.

Suplimentul I: Revista revistelor. Ag
nes Sorma, Teatrul națion. din Iași (Pen
tru cinste, piesă în 4 acte de G. Nădejde), 
de M. G. Bujor; Alphonse de Lamartine 
și tînăra moldovânoă de Aețiu C. Hogaș., 
Notiță din ist. Ligei pentru unitarea oult. tu
turor Rom.; Program oonf. Ateneului rom. 
pe 1900 — 9001 ; Un monument istorio de I. 
F. Burioesou. Supl. IE: Ddmna Zamfirioă 
de N. M. Ghițescu ; Câutece din Oltenia, 
de D. Drăghioesou și T. Dragu; Suflet de 
copil, de S. Soriban; Din viața dela țâră, 
de A. Scurtu; Impresii oâmpenesol de A. 
D’Yris. Abonamentul în t6te țările uniunei 
poștale: pe an 24 lei, pe 3 luni 6 lei. Pre
țul unui esempl. 1 leu.

«
„Anuarul Băncilor Iiomâne*. In 

editura Delegațiunii Băncilor Române a 
apărut Anul II. (1901) al aoestui Anuar fi
nanciar, oare în partea sa principală cu
prinde Șematismul băncilor și societăților 
comeroiale române din țâră. Acest șema- 
tism de astă-dată a fost compus în esten- 
siune mai mare și cuprinde bilanțul, oon- 
tul profit și perderl, distribuirea profitului 
și cuotei de binefacere a anului de gesti
une 1899, împreună cu lista membrilor di
recțiunii și comitetului de supraveghiere, 
cum și a funcționarilor tuturor sooietăților 
nostre financiare și comerciale. Anuarul’ou- 
prinde mult peste 100 pagini 8° mare, este 
frumos legat în pânză și costă cor. 3. Se 
pdte pro ura la Administrația „Revistei 
Economice14 în Sibiiu.

*
„Pe pragul mormântului*. Sub 

acest titlu a apărut la tipografia „Au
rora14 din Gherla nisce versuri funebrale 
de preotul George Simu. Aceste versuri de 
jale, pe care autorul le dedică memoriei 
unui binefăcător al său, sunt frumose și 
potrivite cu deosebire pentru preoți, în
vățători și cântăreții dela sate. Ele sunt 
clasificate, după cum spuDe însuși autorul 
în precuvântare, „în partea I. care cuprinde 
cele mai multe versuri pentru popor, pen
tru acel popor, care aprope singur îșl sus
ține preoțimea și învățătorimea sa14, âr par
tea II. cuprinde versuri de jale pentru căr
turari. Acâstă cărticică, cuprinZând 118 
pagine, costă numai 25 cr. plus 3 cr. porto 
și se pdte procura și dela tipografia „A. 
Mureșianu.14

O § fefc S Sî.

Căsătoria unui osândit. Nu de 
mult s’a făout în Witebsk, Siberia, trista 
căsătoria a unul osândit la muncă silnică. 
Mirele, care s’a cununat ou fiioa unul preot, 
era de profesiune ceasornicar. Dâr ce să 
faoă, el ca să câștige mai mult? Se gândi 
și începu să faoă bani falși. Acest „mește
șug44 îl aducea bun câștig, numai cât nu 
dură mult. Falsificatorul a fost prins și 
osândit la 10 ani munoă silnică în Siberia. 
Fata de preot, ou tdte aoestea, nu slăbea 
din dragoste și voia ou orl-ce preț să fiă 
soția nenorocitului om. Actul cununiei s’a 
și întânjplat în capela osândiților. Un pu
blic de deportați au fost presențl la tr.sta 
oununiă. Lanțurile zurăiau după mire, er 
inirâsa în haină nâgră a sărutat iodnele 
dinaintea altarului. După-oe s’a sfârșit ce
remonia religiosă, mirele a fost escortat 
ârășl în celula sa. Soția lui însă vaîmpărții 
cu el pânea amară a robiei.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian IT. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșiami“ 
din JBSrașov, 

sa pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură, la școla superidră din Bucurescl. 
„Zootechnia* este partea a treia din „Ma
nual de agricultură* al d-lui Maior, care a 
fost atât de călduros aprețiat din partea 
întregei presse române și premiat și din 
partea Academiei Române; ea cu prinde 
779 pag. format mare 8°, cu 225 figuri și 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia sdu „Agricultura generală11 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. „Fitotechnia44 seu „cul
tura specială a plantelor14 cu 611 pag. și 
202 fig. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor^ sdu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor14 etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 25 cr. 
(-|- 3 cr. porto).

„Stupă/ritulv-, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. 0 carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. (cu 
posta 85 cr.)

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașitt. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e sin
gura scriere mai bună în acestă materiă. 
Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Noțiuni de Economia Vitelor, pre- 
țidsa scriere economică a d lui I. St. Fur
tuna, edițiunea a treia cu 137 ilustrațiunl 
și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă nu
mai ou vitele, ci ou tot oe privesoe bună 
gospodăriă, înoepend dela boi, oai, oi, oapre, 
porci, măgari, și așa pe rend pănă la cel 
din urmă puiă de găină, gâscă, curcă, rață, 
ba merge chiar pănă la ouă arătând și aces 
tea cum se păstrâzâ, cari sunt mai bune 
etoAcest op economio scris cu multă cu- 
noscință de causă și fdrte bogat în cuprins, 
a fost premiat de Societatea centrală de 
agricultură din România și e aprobat de 
ministerial român al cultelor și instruoțiu- 
nei publice pentru scolele și pentru bibloite- 
oile poporale. Cu 2 cor. plus 10 bani porto.)

Vinuri din p6me, de Gr. Balip 
profi Este o carte de 96 pagine, în care 
se dau esplicații și învățături amănunțite 
asupra modului, cum este a-se face tot 
feliul de vin și must din felurite pome; 
cum este a-se manipula vinul pentru a { 
avă gust bun ttc. Prețul 20, (cu posta 
23 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură dm comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă 80 cr. (-|- porto 10).

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz, an. 1900. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto. Pentru 
orientare spunem, că acăstă carte e un în
dreptar de o trebuință nespus de mare pen
tru toți câți au afaceri cu dările. Cine are 
cartea, n’aîe lipsă să alerge la diferite oa- 
surl pe la oâțl și mai câți pentru sfaturi, 
căci cartea-i povățuesce mai bine.

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de I). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-}- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. G. Suțti, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucuresol. In loo 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-]- 10 b. porto.)

7) „ Vrei să te itibescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-]- 5 b. porto).

țlilele acestea a «șit de sub tipar 
„Călindarul Plugarului* pe anul comun 1901, 
anul IX, cuprin4end : In partea calendaris
tică-. Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică : 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țera ungu- 
rescă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comercid.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese : Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)’; Dorobanțul (G. 
Coșbuc); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea e-onomică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului11 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
25 crucerl său 50 bani esemplarul, (-|- 5 b. 
porto postai.) Vendetorilor se dă rabat cu
venit.

Pi veritabilă englesă omada psnt„ 
eonservarea jelei și săpuni „Barai" 

al Doctorului Sosii' SAriegl
libere de ori-ce
substanțe oprite 
seu stricăciose.

Oferă cel mai
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Prafarile-Seidlitz ale lui loll
Veritabile numai, <leeă fiăeare eaatiă este |»rove<|ută eu marea de 

aperare a iui A. SKoil și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

și sape a lui MoiL
II- bi1-'. mimnî dâcă fiecare sticlă este provecțută cu marca de scutire și cu
VClUdUiSU liUilidI, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) «.lină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordue 1.80.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

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

Trimiterea principală prin 
^Farmacistul A. .VSOFlbj,

c. și r, furnisor ai curții imperiale Viena, Tiiciilanlieii 9
Comande din provinciă se efectuezâ jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ciră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL,

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. —*
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A. Mureșianu 

Brașov, Târgul Snului W. SO.
Acest stabiliment este provedut cu cele mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAltE_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODBĂ ȘI DE EIJNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.
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Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumetate, de 
cum s’au vândut pănă acum.

1) Lascar Vwrescu, O icână a Mol
dovei din 1851 de WUhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acăstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cr., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

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

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

bun mijloc de
Before , curățire a pielei.

Un burcănel de pomadă cu un săpun Borax 
se trimite pentru 3 corone 30 filer, 
după primirea prețului.

Chief-Offlce 48, Brixton-Roaft, London sw.
Asignațiile poștale să se adreseze la:

ApolHer A. Thierry’s Baisam-Faorik
în Pregrada bei Rohitscli-Sauerbruun.

Cumpărătorilor en gros li-se dă rabat conv.

*

ssiîst a adresa sssfescHs©!

feoseSHs assasai (jntznciu ihkM
(Se se face ssâdemesst,
s a o’® csa căi fătahJicape’a
se resass d® smUte-oH.

Adair, istr.. -Gazetei Trans-"

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

fn Iotă mătimea.
Gîrl rlirA'A 'X1Q /A ra

SI

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE M0RMENTARI.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

BIF »Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nk. 1. Găurea și la Eremias HepoțiL

Tipografii A. Mureșianu, Biașov.


