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„Tote sunt în ordine!"
„Tdte sunt în ordine11. Cu a- 

ceste cuvinte ministrul unguresc a 
latere contele Szechenyi a anunțat, 
Miercuri la orele 91/2 sera, marele 
eveniment al încheiărei pactului, de- 
părtendu-se cel dintâi din salonul 
unde Szell cu Koerber ținură statul 
cel din urmă.

Au trebuit cinci ani de continue 
hărțuieli parlamentare și extra-parla- 
mentare, de dispute și de certe în
focate în pressă, pentru-ca se ajungă 
lucrurile pănă aci.

Totă c}iua de Miercuri miniștrii 
ungurescl și cei austriac! au fost 
într’o febrilă iritațiune, alergând unii 
la alții, consultându-se aci deosebit 
între ei, aci cu toții la olaltă. Se 
vedea, că trebuia se isprăvescă ceva 
cu necesitate și că se silea fie-care 
dintre miniștrii-preșidențl se profite 
de orele, ce le mai stau la disposiție, 
pentru a mai ciupi dela partea con
trară câte ceva, fie cât de puțin.

Consultările comune finale s’au 
ținut în locuința lui Szell. S’anunță, 
că unul din miniștri se fi <jis cătră 
Szell, că în sera, de anul nou într’un 
colț al hotelului „Saher" dinViena, 
în salonul lui Lamsdorff, s’a împărțit 
Macedonia, ârîn celă-lalt colț în odaia 
de lucru a ministrului-președinte un
guresc, s’a decis asupra sortei Unga
riei. Coloman Szell să fi răspuns: 
Asupra sărtei Ungariei nu, însă pote 
asupra sortei teritoriului vamal comun.

Ceea-ce se numesce ..înțelege
rea definitivă asupra pactului" nu 
este decât o înțelegere între gu
verne și importanța ei culmineză în 
faptul, că aceste guverne au căcjut 
de acord în favorul susținerii teri
toriului vamal comun.

Foile oposiționale maghiare în- 
tîinpină încheierea pactului între 
Szell și Koerber cu vaiete, că ori-ce 
ar face, orl-cum s’ar opune și s’ar 

svîrcoli Ungaria, ea nu pote scăpa 
de teritoriul vamal comun. Ea tre- 
bue se se răcescă... Politica cea mare 
o cere. Legătura vamală nu e o 
simplă cestiune economică, ci mai 
mult o cestiune politică.

Așa este. Kossuthiștii au făcut 
mare gălăgie, au amenințat cu ob- 
strucțiune decă nu se va crea teri
toriul vamal independent. Tote au 
fost însă demonstrațiune zadarnică, 
căci se sciea înainte care va fi sfîr- 
șitul, după-ce Ungaria în privința 
economică și financiară e cu mâni 
cu piciăre legată de Austria.

„Politica cea mare cere“ ca Un
garia vrend nevrend se mergă la 
braț cu Austria, orl-cât de mare ne
mulțumire ar domni între popărele 
ambelor acestor state dualiste cu cele 
ce se alcătuesc în conferențele mi
niștrilor la Viena.

îndatoririle ce i le impune mo- 
narchiei nostre alianțele ei, precum 
și învoiala separată cu Rusia relativ 
la peninsula balcanică, nu-i lasă 
răgaz pentru schimbări și îmbună
tățiri însemnate interiore. Și cu tote 
că guvernul ungar și de astă-dată 
pare a fi eșit mai bine cu socotăla 
pactului, decât cel austriac, totuși 
nu-i modru de scăpare din îmbrăți
șarea Austriei.

Căușele le seim și le vedem col
nic. Oposițiunea maghiară vrea in
dependența economică ca precursor 
al independenței politice, în același 
timp însă ea lucră din răsputeri de-a 
săpa gropa proprietor sale nisuințe 
prin aceea, că nutresce desbinarea 
și nemulțumirea între poporele țerei, 
pe care, în toc de a contribui la în
tărirea și consolidarea ei, o slăbesc 
tot mai mult.

De acum se va vedâ care va fi 
ecoul pretinselor succese ale lui Szell 
în Ungaria și ce răsunet va ave 
energia și iscusința lui Koerber în 
sînul poporațiunei din Austria.

Deocamdată s’a făcut destul ce
rinței inesorabile a marei politice-. S’a 
stabilit învoiala între cele două gu
verne. Ce va fi mâne nu se pote sci, 
căci compromisurile, ce se încheiă 
de silă, după frământări și lupte de 
ani de cjile, nu pot ave fundament 
durabil.

Pactul s’a încheiat.
Etă scirea cea mai nouă, care vine 

din Viena. Oficiosul ungar „Budapesti Tu- 
dosito*  primesce cu data de 31 Dec. ur- 
mătorea telegramă din Viena:

„Pactul s’aîncheiaP. Ministrul president 
Coloman Szell, pe care Maj. Sa l’a primit 
adi înainte de aroeeji dimpreună cu mi
nistrul president austriac Dr. Koerber 
au luat parte la mai multe conference.

In fine Dr. Koerber și Bohm-Ba- 
werk, s’au dus la hotelul „Sacher" 
unde se afla Szell și ministrul alatere 
contele luliu Szechenyi. După o consultare 
de */ 2 oră, miniștrii austriac! s’au depărtat 
și atunci am primit autorisație de la Co
loman Szell pentru publicarea următorului 
comunicat:

„Adi după consfătuiri repețite, a 
succes se găsim o soluțiune prin care 
s’au înlăturat piedecile esistente în ces- 
tiunea pactului".

O telegramă a „Biroului telegrafic 
ungar" spune, că Koerber și Szell au că- 
<jut de acord în cestiunea tarifului vamal 
și în afacerea convențiilor vamale și co
merciale.

Foile vienese au publicat resultatul 
noptea târdiu în ediții separate.

„Budapesti Hirlap*  spune, că lupta 
a fost mare între cei doi miniștri presi
dent!, cari apărau cu tenacitate interesele 
țării lor. De capitulare neputend fi vorba 
nici dintr'o parte, interesele trebuia se fie 
armoniate, și din causa acesta tratările 
s’au prelungit așa de mult. Mai spune 
numita ffiie, că Szell a sciut se apere 
perfect interesele Ungariei.

Guvernamentalul „Pester Lloyd“, după 
raportul ce l aduce despre cele petrecute 
la Viena în decursul dilei de 31 Decem
vrie, încheie cu următorele semnificative 
rânduri:

„Precum aflăm, Ungaria are cause 
de a fi mulțămită cu pactul ce s’a făcut. 
Guvernul unguresc s’a opus postulatelor 
nedrepte ale d-Iui Koerber atât timp 
pănă-ce acesta Ie-a lăsat se cadă în ulti
mul moment. Numai după-ce miniștrii 
austriac! au făcut acesta, a succes aflarea 
modalității, ca Ungaria se primescă de
plina compensațiune pentru concesiunile 
făcute Austriei, și viceversa. Acesta s’a 
putut întâmpla numai pe basa propune
rilor lui Szell, care și-a câștigat un merit 
neperitor pentru pact, și numai grație 
iscusinței lui Koerber, care s’a luptat cu 
tenacitate pentru interesele Austriei."

Cu alte cuvinte: na și mie, na și 
ție, — că de nu, ne va merge râu Ia 
amândoi.

Lamsdorff în Viena.
Gu data de 31 Decemvrie se te- 

legrafiază din Viena.- Contele Lams
dorff a urmat adi consfătuirile cu con
tele Goluchowski. Astădi pare sigur, că 
Austro- Ungaria nu se va amesteca de 
fapt în Peninsula balcanică și activitatea 
ei se va restringe cel mult, ca scopul ce 
și-l’au propus ambele puteri, să-l promo
veze prin mijlfice paclnice. Adi înainte de 
amfidi Lamsdorff n’a primit visite. La 
firele 11 s’a dus Ia Belvedere, unde a fost 
primit în audiență de moștenitorul pre- 
sumtiv Frăncisc Ferdinand. După amedi 
a luat parte la masa ce a dat’o în onfirea 
lui contele Goluchwski. Sera s’a dat un 
prând în onfirea lui Lamsdorff la archi- 
ducele Frăncisc Ferdinand .— Eri la firele 
9 Lamsdorff a plecat spre Petersburg.

Oficiosul „PLagyar NemzeP scrie, că 
cu ocasia audienței de alaltăeri Maj. Sa 
o conferit contelui Lamsdorff marea cruce 
a ordinului Sf. Stefan, ceea-ce este o do
vadă de marea importanță, ce monarchul

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Pipa.
De -A-xtclre Tlxeviriet

Nu sciu, decă copii! de astărji sunt 
tot așa de doritor! a fuma, cum eram noi 
odinioră, când eram de patru-spre-dece ori 
cincî-spre-(jece ani. Pote astădi nu mai e 
așa modern fumatul la copii? Destul, că 
pe timpul, când intrasem în a patra, fuma
tul avea pentru noi farmecul fructului 
oprit. Mergând așa, cu țigara în gură pe 
strădile orășelului nostru, aveam sensația 
unei anticipări a gusturilor și drepturilor 
etății bărbătesc!. Insă fiind-că părinții noș
tri nu ne dedeau ban! de ajuns, spre a 
ne pute satisface aefistă plăcere, venirăm 
la ideea de a înlocui țigările cele scumpe, 
cu alt material mai puțin costisitor. De
ocamdată tuleiele uscate ale viței sălba
tice, pe cari le tăiam la noduri, ne oferiau 
ilusia unui fum albăstriu, dfir nici acesta 
nu ne mulțumia și în cele din urmă ajun
serăm la podbeal, cu care ne umpleam pi
pele cumpărate pe câte un sou.*)  Nici

*) Monct» aramă = a 20-a parte dintr’un 
ranc.

acesta nu ținu mult și nu peste mult în
cepurăm a fuma adevărat tutun din ade
vărate pipe — cu demnitate, artă și ele
ganță, — cum vădurăm, că fumeza cei 
mai de frunte pipași din cartierul nostru.

Unul dintre aceștia îmi atrăsese mai 
ales asupră-și atenția și îmi ațîțâ și mai 
mult pofta de fumat. Acesta era fabrican
tul de postav Bigeard, care locuia față în 
față cu noi. In tot-dfiuna când sosia poșta, 
vedeam pe Bigeard, vesel în ușa casei 
sale, uitându-se prin nisce nouri de fum 
la căruța de poștă, care trecea pe dinain
tea lui. După prâmj, când strada era plină 
de fimenî, cari după repausul de amiadi, 

’se întorceau la lucrul lor, îl găsiam în ace
lași loc, învălit în nor! de fum. Pipa lui 
de spumă cu capacul de argint și cu țeva 
lungă de vișin mi-se părea că e o adevă
rată podobă. Nu puteam, să nu mă uit cu 
jind la ea, și de multe-ori o visam noptea.

„O, Bigeard! Ce tândală!" a cea ta
tăl meu. „Totă diua stă cu pipa în gură. 
Se ocupă mai mult cu pipa sa, decât cu 
afacerile sale.“

Tata era toomai contrariul de ceea- 
ce era Bigeard. Totă diua alerga de ic! 
pănă colo prin prăvălia sa. Ducea o vieță 
forte laborifisă cu soru-sa Honorina, care 

rămăsese fată bătrână și cu bunicul meu, 
care iretrăgăndu-se de la afaceri, se ocupa 
cu cultivarea grădiniței din dosul casei 
nfistre. Mătușa Honorina și bunicul meu 
mă alintau din cale afară, tata era însă 
ffirte sever. In educație avea principii 
spartane și mă ocăra fără cruțare la cea 
mai mică greșală. Pe fimenii leneși îi uria 
din suflet, fir pe Bigeard cu vecinica sa 
pipă și cu vieța lui tăndălosă, nu-1 putea 
vede în ochi. într’o di vădând erăși pe 
Bigeard stând în ușă cu Jpipa în gură, 
dise: „Asta n'o să aibă bun sfârșit!"

Și în adevăr n’a avut bun sfârșit. In- 
tr’o dimineță, deșteptându-mă din somn, 
zării dincolo, pe oblfinele închise ale pră
văliei nisce țidule galbene. Bigeard dăduse 
faliment, și țidulele anunțau licitația măr
furilor și mobilelor fostului fabricant de 
postav.

„N’am spus, că așa o să se întâmple?" 
dise tata cu un fel de bucurie, că s’a îm
plinit ce-a proorocit. Etă unde te duce fu
matul și cafeaua și celelalte câte umblă 
cu ele. — Ia-ț! esemplu Claudie!... Bigeard 
e falit, perdutl... nimic nu e mai rău, de
cât un faliment. Din accentul, cu care a 
pronunțat cuvântul „faliment" am simțit 
întrega aversiune, ce l’a cuprins pe acest 

comerciant corect și sever din incidentul 
cașului lui Bigeard.

Ce s’a întâmplat însă cu pipa? S’a 
vândut și ea la licitație? Im! închipuiam, 
că aș avea un fel de prerogativă asupra 
ei și ași fi dat mult decă ași fi putut s’o scot 
din ghiarele portărelului, dfir din nenoro
cire licitația s’a făcut în timpul, când eu 
eram la șefilă. Mi-au tras dungă pește so- 
cotelă și cu tdte acestea în tot timpul șefi- 
lei nu mă gândiam, decât la pipă și la fe
ricitul ei posesor. Gândul acesta îmi pro
cura mai multă plăcere, decât profesorul 
meu, caraghiosul Dordelu, și scriindu-mi 
tema de la început pănă în sfârșit din Vir
gil, ajunseiu la următorul pasagiu: Et iam 
summa procul villarum culmina fumant“ .*')  
Mi-se părea, că văd la orisont eșind fura 
din pipa lui Bigeard.

Chinurile acestea infernale au durat 
mai bine de opt dile și încetară d’abia, 
când într’o di mergând de la șefilă, trecând 
prin ulița jidovescă, aruncaiă o privire la 
ferestra telarului Miroufle. Adesea mă 
opriam să mă uit la vechiturile, ce erau 
espuse aici d’avalma: pasări umplute, pis- 
tdle vechi, tablouri, vase de flori. 
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austro-ungar o dă bunelor raporturi dintre 
Rusia și Austro-Uugaria și înțelegerii esis- 
tente între aceste două mari puteri cu 
privire la Peninsula balcanică.

„Neue Freie Presse“ scrie următorele :
Contele Lamsdorff a conferit Marți 

înainte de amedi timp mai îndelungat cu 
contele Goluchowski, apoi s’a dus la palat. 
In audiența ce i-s’a dat la Maj. Sa,Lams
dorff a raportat amănunțit despre espe- 
riențele, ce le-a făcut în Serbia și Bul
garia și despre convorbirea cu Goluchowski. 
Miercuri cei doi diplomat! au urmat con
sfătuirile. Scopul principal al diplomației 
rusesc! este, de a-se menține pacea în 
Balcani și de a-se face imposibilă turbu- 
rarea păcii ‘în Macedonia, or! din care 
parte s’ar ‘încerca turburarea. Presiunea, 
ce Austro-Ungaria și Rusia au făcut’o îm
preună asupra Turciei cu scop de a-se 
introduce și esecuta reformele, n’a fost 
fără succes. Gu tdte acestea esistă în
doială cu privire la • aceea, decă Turciei 
îi va succede se învingă agitațiunea ma
cedoneană. Nu este deci esclus, ca la 
primăvară în Balcani se isbucnescă tur
burăm noue. Turcia e amenințată de pe
ricolul de a se ridica în contră-i Balcanul 
întreg. Pentru eventualitatea acesta trebue 
se se facă pregătiri. Convorbirea dintre 
Lamsdorff și Goluchowski s’a învîrtit toc
mai în jurul acestei eventualități. Ei au 
desbătut asupra împrejurării, că ce se se 
întîmple, decă porta va fi incapabilă de a 
suprima mișcarea? De-ocamdată însă n’a 
fost vorba decât de hotărîri principiare. 
Acum se aștâptă, ca Austro-Ungaria și 
Rusia se procedă cu energie în favorul 
esecutării reformelor macedonene. Contele 
Lamsdorff a recomandat în Sofia atât 
guvernului, cât și comitetului macedonean 
atitudine reservată.

*
„Allgemeine Zeitung", din Viena spune 

că în cercurile diplomatice se asigură, că 
la Belgrad și la Sofia s’a produs o des- 
amăgire ore-care cu privire la călătoria lui 
Lamsdorff. Reformele pe car! le vor pro
pune Austria și Rusia, se mărginesc la vi- 
laetele Kossowo, Monastir și Salonic.

După aceste propuneri, guvernatorii 
vor fi tot Turci, întăriți însă de Puteri și 
sub controlul puterilor.

*
Mihailowski, președintele comitetului 

bulgaro-macedonean, publică în diarul Zeit 
din Viena un articol în scop de a des- 
minți că macedonenii sunt dușmani ai 
Austriei.

Mihailowski arată, că cultura modernă 
în Bulgaria a fost importată prin cărțile 
tipărite la Viena și Budapesta, și dă asi
gurări despre simpatia macedonenilor pen
tru Austria. Adaogă, că macedonenii au 
credință în nobilele intențiunl austro-ruse 
pentru îmbunătățirea situațiunei macedo
nene prin reforme.

„Credem ârăși, mai scrie Mihailowski, 
că aceste două puteri vor găsi modul efi
cace de procedare pentru a obține reforme.

„Deși noi suntem încredințați, că o 
pace nedreptă este de o miie de ori mai 
rea de cât un răsboiu sângeros, totuși 
vrem să arătăm respectul nostru pentru 
sforțările diplomației.

„Europa vre ca să încetăm agita
țiunea; ei bine, ne vom supune acestei 
voinți. Astfel Austria și Rusia vor ave 
timp de patru luni, ca să obțină reforme 
de la Sultan.

„Decă nu le vor obține, noi vom 
trebui se reîncepem lupta.“

Discuția budgetelor in camera 
română.

Precum seim discuția asupra proiec
tului de budget al guvernului, s’a început 
în camera română Marția trecută.

La ordinea dilei discuția proiectului 
de budget al statului, pe exercițiul 1903 
-1904.

D-l Take JProtopopescu dă cetire 
raportului comisiunei budgetare relativ la 
proiectul de budget.

D-l 'Em. Culoglu, ia ce-1 dintâru cu
vântul în discuția generală. El laudă po
litica financiară a guvernului și a șefului 
său. Pentru a treia 6ră se presentă un 
budget cu aceeași cifră la cheltuelî, de. 
218'/2 milione, fără să se fi realisat pro
fețiile lugubre asupra resultatelor econo
miilor; pentru prima oră, de 30 de ani 
înedee, camera e chemată se discute și 
să voteze budgetul înainte de vacanța de 
Crăciun.

Politica financiară inaugurată de șe
ful partidului național liberal d-l Sturdza, 
inspiră încredere străinătății și cea mai 
bună dovadă e că cursul rentei nostre e 
în urcare. — Succesul acesta e cel mai 
bun răspuns la calomniile adversarilor 
partidului național liberal, care a realisat 
programul său financiar.

D-l N. Bălă-neucu, deputat de Giur
giu, spune, că budgetul actual aduce o 
inovație în sensul, că pune principiul ne
cesității budgetelor cu excedente. Găsesce 
că situația contribuabililor e forte grea, 
căci în acești ani de crisă li-s’au cerut 45 
de milione de lei. De aci înainte, nu mai 
pote fi vorba de a se face apel la punga 
lor. Este nedrept lucru însă ca unii con
tribuabili se plătescă mai mult și alții 
mai puțin. O remaniere a impositelor se 
impune cu ori-ce preț. Speră că guvernul 
va încerca se întreprindă și acestă operă.

Votâză cu pricepere budgetul, con
vins că d. Sturdza va da satisfacere ce
rințelor sale și ale întregului tineret li
beral.

D-l N. T. Popp constată starea să- 
nătosă atât a bugetului, cât și a finanțelor 
țărei. Găsesce totuși că programul finan
ciar și economic al partidului liberal nu e 
încă pe deplin aplicat și că mai e mult 
de făcut.

Rdgă pe d-l ministru de finance, ca 
să vie cu un proiect de lege pentru per
ceperea impositelor mai drept și mai echi
tabil.

Spune că dobânda pe care o ia 
creditul agricol e prea mare, căci 10 și 12 
la sută e prea greu de plătit de țăranul 
român.

Cere în același timp desființarea le- 
gei d-lui Petre Grădișteanu, prin care se 
pun la adăpost lefurile și pensiele de ur
măririle creditorilor, căci funcționarii nu 
mai au nici un credit.

Se declară partisan al incompatibili
tății între mandatele de senator seu depu
tat și funcțiunea de primar.

D-l P. P. Carp cere cuvântul și 
spune, că greșeli s’au făcut și în trecut 
și se vor face și în viitor, căci sunt ine
rente omului. Crede că sistemul d-lui 
Sturdza trebue părăsit, căci din el resultă 
lipsă de credit în afară, crisă înăuntru.

Crede ore d-l Sturdza, că decă s’a 
menținut timp de trei ani cu politica de 
economii, va mai pute dura tot așa încă 
doi seu trei ani, fără ca să pericliteze di
feritele organe ale statului.

In primul loc armatei îi mai trebue 
două milione numai la capitolul echipa- 
mante și munițiuni: er pentru întreg bu
getul răsboiului e nevoe de o sumă de 
4 milione mai mult de cât prevede budge
tul actual. Etă der o imposibilitate pentru 
d-l Sturdza, ca la anul să se mai presente 
cu un buget de 218 milidne.

Tot așa la instrucție, gradele corpu
lui didactic, cari cresc din an în an, vor 
reclama alocații, așa că și aici va cresce 
bugetul.

Trecând la justiție, d-l Carp întrebă 
decă un președinte de tribunal va mai 
pute sta în magistratură cu 390 lei pe lună, 
fără să se compromită bunul mers și dem
nitatea magistraturei ?

Etă der bugetul urcat, așa că e o 
ilusiune a <Jice, că va rămâne la 218 mi
lione.

Ne trebuesc deci măsuri financiare, 
cari să ne mărescă resursele.

împrumuturi nu vom pută face, căci 
încă vom întâmpina multe dificultăți pen
tru a face nouă împrumuturi. In acest cas 
e nevoe de dre cari disponibilități, cu 
cari să tăcem față evenimentelor.

Trebue deci un venit de cel puțin 
235 de milione față de 228 la cheltueli.

Să creăm deci resurse și singurul 
lucru mai principul este o 'repartisare a 
impositelor justă și echitabilă. Nu va cere 
guvernului să facă acesță reformă cum a 
voit d-sa să o facă, însă ceva măcar ana
log trebue făcut.

Decă guvernul vrea să facă o operă 
salutară, să mărescă budgetul de cheltu
eli, să creeze resurse și se facă o justă 
repartisare a impositelor.

Ședința de la 18 Decemvrie v.
D-l Mihail Tlădescu începe prin a 

aduce elogii d-lui ministru de finanțe pen
tru francheța cu care a recunoscut, că 
t.ote partidele au lucrat de acord pentru 
îmbunătățirea finanțelor. De asemenea d-lui 
raportor al budgetului, care l’a urmat pe 
aceeași cale pe ministru.

Arată apoi netemeinicia acusațiunilor 
aduse de d-l Em. Porumbaru, când cu 
ocasia desbaterilor adresei, partidului con
servator, că e cel vinovat de marile defi
cite ce au fost în ultimii ani. Are o scusă 
d-l Porumbaru, că în ultimii ani a cam 

stat la o parte de luptă, așa că nu pdte 
sci esact asupra cui cad responsabilitățile.

Crede deci că nu ar fi de prisos, de 
și a mai spus’o și altă dată, să mai arate, 
cari sunt căușele deficitului, ce a resultat 
în anii 1899—1900 și 1900—1901, precum 
și să arate, că nici guvernul liberal n’a 
fost tocmai în fericite inspirații când a 
alcătuit budgetul 1901—1902 cu sacrificiile 
cunoscute.

In ce privesce politica de economii 
a partidului liberal, oratorul crede de ase
menea, că e dator să restabilâscă și aci 
adevărul.

S’a spus eri, că acâstă politică a fost 
înscrisă în programul liberal mai dinainte 
de 1896. Der lucrurile nu stau tocmai așa, 
căci deși s’a vorbit de așa ceva la ban
chetul de la Iași, însă guvernul liberal n’a 
aplicat’o de la 1896 pănă la 1899 când a 
cădut. Deci decă i-a venitîn minte să facă 
economii și n’a făcut’o, e că nu era con
vins de necesitatea lor.

Acum însă revenind la putere a 
adoptat acestă politică, fiind-că s’a con
vins de necesitatea ei. Același lucru l’au 
vrut și conservatorii, cari pe lângă că au 
creat o sumă de resurse, au vrut să facă 
și ăre-cari economii, fără să desorganiseze 
serviciile țărei, nici să lovescă prea tare 
în cei slabi — der nu s’au putut înțelege 
cu guvernul care se afla atunci la putere, 
și atunci au cedat puterea liberalilor, cari 
s’au acaparat de ideea economiilor, der 
le-au impus la exces. (Protestări pe băn
cile majorității).

Cu regret vede, că greșela ce s’a fă
cut în primul budget liberal din 1901, cu 
economiile excesive — s’a repetat și în 
acest budget. S’au făcut și se fac economii 
de acele, cari pot fi taxate și de neumane 
(cum e hrana soldaților, care a fost mic
șorată) și jignitdre bunului mers al insti
tuțiilor (cum sunt congediile prea lungi 
date soldaților, seu încetarea de reparări 
a șoselelor, seu îmbunătățirea diferitelor 
servicii).

Ședința continuă.
*

In „Monitorul Oficial11 va apărea mâne 
promulgarea legei pontru modificarea or- 
gsnisărei poliției comunale urbane.

D-l Costinescu va depune pe biroul 
Camerei, proiectul pentru desființarea ac- 
ciselor, pe la sfîrșitul acestei săptămâni.

Camera va discuta acest proiect după 
sărbători.

SOIRILE DILEI.X
— c20 Decemvrie v

Filiala „Albina". Cu (Jiua de eri, 
1 Ianuarie st. n., d-l Dr. Nicolae Vecerdea,— 
care, precum seim, în urma retragerei în 
pensiune a dirigentului de pănă acuma 
d-l Nicolae Petra-Petrescu, a fost ales di- 
rigent al filialei „Albina11 din Brașov — 
șî-a ocupat postul. Noul dirigent a fost 
introdus prin delegatul direcțiunei insti
tutului d 1 Petru Nemeș, în presența tutu
ror funcționarilor filialei.

In dosul geamului, între un ciasornic 
de masă și un blid, zării admirabila pipă 
a lui Bigeard aședată pe o perinuță roșie.

Va să (jică și asta fusese vândută la 
licitație și o cumpără mișelul asta de Mi- 
roufle!

Nu mă mai puteam țină. Intrai în 
prăvălia la Miroufle, care îmbrăcat într’un 
halat lung și cu o căciulă de lup în cap, 
curăția nisce forfeci ruginite.

Cum vindi pipa?u
„E prea scumpă pentru tine băiete! 

răspunse jidovul ironic. „Asemenea lucruri 
nu-s pentru nasul tău11.

„Der dâcă aș vre să plătesc prețul, 
fie cât de mare, cât mi-ai cere?u îl în
trebai încă odată năcăjit.

„Doi-spre-dece franci. Nu las mai jos 
nici o centimă11, și luâ pipa în amândouă 
mânile ținindu-o în sus, ca o monstranță.

Ochii mi-se deschiseră mari, ini
ma îmi bătea cu putere... Doi-spre-dece 
francii... Și eu n'aveam nici doi-spre-dece 
pitaci.

„Să vedem11, găngăvii eu, „Să mai 
viu.11

„Da, la Crăciun' Nu-i așa?4 dise 
Morufle batjocoritor. „Uite, copiii dracului. 
Se gândesc la fumat! S’a stricat lurneal

** *
Chinurile mele erau insuportabile. 

De unde să iau banii? Tata îmi dedea 50 
de centime pe săptămână. Pănă ce aș 
pute economisi de aici 12 franci, pipa o 
va fi cumpărat deja altul... Doi-spre-dece 
franci!

Gândurile acestea îmi vîjăiau în cap, 
ca o rotă de mără. Intr’o di întorcându-mă 
de la școlă. întraiu în odaia din dos, și 
mă puseiu să-mi ,fac tema latinescă. Bu
nicul se ridică tocmai atunci din jilțul său. 
Iși cetise jurnalul și avea de gând să iasă 
în grădină. Iși pusese ochelarii și își des- 
brăcase halatul și vesta, ca să fie mai 
ușor la lucru. Hainele și-le pusese pe jiiț. 
După-ce a eșit, eu întingând mâna după dic
ționar, dădui cu cotul de jilț și vesta 
cădti jos, făcând un zăngănit, pe care îl 
atribuiam unor monede de argint, ce de 
sigur erau în buzunar. Intâiu m’am spe
riat, apoi luaiu vesta și scotociiu buzunarele. 
Intr’unul găsii în adevăr 2 piese de câte 
5 franci , i trei piese, de câte doue-deci 

sou. Trei-spre-dece franci! Ceva mai mult, 
decât îmi trebuia, să pot cumpăra pipa 
lui Bigeard.

Să-i iau? Dâr decă ar observa că-i 
lipsesc banii?... Un gând rău însă nici
odată nu vine singur. N’ar pute bunicul 
să crădă, că i-a perdut? Dâcă de pildă 
buzunarul și căptușala vestei din întâm
plare ar fi stricate, n’ar pută să cadă banii 
afară? îmi scoseiu briciagul și făcuiu ope
rația... Vesta o puseiu erăși pe jilț.

La amedi se întdrse bunicul din gră
dină și îșT îmbrăcă erăși halatul. Când luă 
vesta, observă, că e mai ușoră. Iși vîrî 
degetul arătător în buzunar, și eși prin, 
spărtură afară.

Mătușa întră să pună masa. „Uite! 
bine te îngrijescl de hainele mele. Vesta 
îmi era spartă, și se înțelege, mi-am per
dut banii. In loc se stai tot cu cartea de 
rugăciuni în mână, mai bine mi-ai cârpi 
hainele!11

Mătușa Honorina era sdrobită, er pe 
mine mă munceau remușcările, căci pe mă
tușa o iubiam forte mult... Der imaginea 
pipei lui Bigeard îmi stătea înaintea sufle
tului și inima mi-se învîrtoșâ.

Pe la patru când am eșit de la școlă 
am dat telarului banii și am luat pipa... 
Bucuria mea amuți mustrările de con- 
sciență. Tutun și chibrituri aveam. Cu 
pipa în buzunar eșii la câmp. Acum puteam 
să fumez.

Mă aședaiă la marginea unei pădurice 
și începui să-mi umplu pipa. Mă simțiam 
atât de fericit. Mustrările de consciență 
dispăruseră.

O aprinsei și începui să fumez. Ce 
tutun escelent! Ce norișori albi se înălțau 
în aer! Era atât de dulce! După un sfert 
de cias însă dispăru entusiasmul! Mi-se 
părea, că mi-se învârte capul. Puseiu pipa 
pe ierbă, în speranța, că indisposiția va 
trece. Der capul mi-se învârtia mai de
parte, înaintea ochilor vedeam tot stele 
verdi și mă cuprinse o greță. începui să 
vărs de credeam, că mi-se întorc mațele,. 
Se apropia pedepsa...

După-ce trecu crisa, puseiu pipa în 
buzunar și plecaiu amețit spre casă. Palid 
și istovit intrai în odăița din dos, unde 
spre nenorocirea mea era adunată întrega 
familie. Bunicul cetea, tata filtra ceva, er 
mătușa cârpia faimosa vestă.
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Proces de pressă. Am amintit în- 
tr’unul din numerele trecute, că d-nii 
Lutz Korodi, deputat dietal, Dr. lulius 
Cgendi și Dr. Francisc Liess au fost dați 
în judecata Curții cu jurați din Tergu- 
Mureșului pentru două articole apărute în 
„Kronstădter Zeitung", și anume: 1) d-nii 
Lutz Korodi, Dr. Orendi și Dr. Liess pen
tru articolele „Maghiarii și Românii" apă
rute în nr. 189 din 1900 a lui „Kr. Z.“, 
în care procurorul află „agitațiune" în 
contra Maghiarilor; 2) Lutz Korodi e acu- 
sat încă pentru articolul „Ortsnahmen- 
frage in Deutschland" în care de aseme
nea procurorul găsesce, că s’ar fi agitat 
în contra Maghiarilor și a tot ce este ma
ghiar. Acest articol s’a publicat în „Kr. 
Ztg." de la 26 Septemvrie.

O hotărîre ministerială impor
tantă. Înainte cu patru luni primarul din 
Arad a declarat, că nu vre să ia cunos- 
cință de adunarea anunțată de socialiștii 
de acolo, numai cu condiția, ca la aceea 
să nu participe, decât cetățeni domiciliațî 
în Arad și că aranjorii adunării să ia ga
ranția și pentru liniștea în afară de local. 
Contra acestei hotărîri s’a dat recurs, la 
care ministrul de interne a răspuns sub 
n-rul 94.522 de la 3 Decemvrie 1902, a- 
nulând hotărîrea primarului pe următorele 
motive: „Partea aceea a hotărîrei prima
rului — dice ministrul — în care să e- 
nunță, că numai cetățenii domiciliațî în 
oraș pot se participe la adunare, o cassez, 
fiind-că acestă restrîngere n’are nici un 
temeni legal; tot așa cassez și partea unde 
convocatorii se fac responsabili pentru 
eventualele tumulturi, ce s’ar produce pe 
stradă, deore-ce în sensul ordinului Nr. 
123 din anul 1868, convocatorii sunt les- 
ponsabilî numai pentru menținerea ordi- 
nei în cursul adunării".

Repetiție de „Romana". Mâne, Sâm
bătă sera, în 3 Ian. st. n. la orele 8 în 
sala albastră a Redutei.

Palatul principelui Sturza. Gran
diosul palat al decedatului principe Gri- 
gorie Sturza, o adevărată poddbă a Bu- 
curescilor, a fost luat în chirie pentru ri- 
dicula sumă de 20.000 lei de ministeriul 
de esterne, care îșl va muta în el birou
rile sale cu începere de la Sf. George, 
închirierea s’a făcut de la Creditul funciar 
urban, care se scie, a luat în posesiune 
frumosul palat.

Diarist condamnat. înaintea Curții 
cu jurați din Clușiu s’a judecat dilele 
acestea un proces, ce l’a intentat publi
cistul Bartha Miklos contra redactorului 
foiei „Friss Ujsăg" din Oradea-mare, 

• Halăsz Lajos, care l’a calomniat și insul
tat pe Bartha. Juriul a aflat vinovat pe 
Halăsz, er tribunalul l’a condamnat la 8 
luni închisdre și 1000 cor. amendă. Con
damnatul a anunțat recurs.

„Uite, drăguțul, cât e de palid! es- 
clamă mătușa. „Ești bolnav?" Oe ai?

„N’am nimica mătușico".
„Ia vino mai aprdpe", dise tata, fixân- 

du-mă sever. Hu! „Tu miroși a tutun." De
odată mă apucă de braț. „Ticăloșiile! Ai 
fumat ?“

Tata mă îmbrânci cu atâta violență, 
încât îmi sări pipa din buzunar la distanță 
de trei pași. O ridică și o recunoscu.- „As- 
±a-i pipa lui Bigeard... Pipa unui falit... 
Vagabondule, cum ți-ai permis, să fumezi 
cu ea? Cine țT-a dat voie? Pe ai cui bani 
ai cumpărat’o ? Răspunde tnîserabile ! “

Mă scutura ca pe un cireș, așa că 
«ram mai mult mort, decât viu. Vedeam 
deja catastrofa: hoția mea descoperită și 
pedepsa sigură. In groza mea, mă uitam 
aci Ia bunicul, aci la mătușa, cari și ei 
erau ca trăsniți!

„Liniștesce-te Pechoin", ijise deodată 
bunicul. „Eu i-am dat banii. Euj sunt vi
novat. “

„Mare greșală ai făcut. L’ai dus sin
gur pe calea vițiului. Asta o să aibă un 
un sfârșit trist", răspunse tata, trântind 
pipa de pământ cu tută puterea, așa că

Francisc Kossuth a eșit cu diua de 
1 Ianuarie st. n. din șirul colaboratorilor 
diarului estrem „Ftiggetlen Mngyarorszag". 
Motivul este, că nu aprobă apelul pe care 
numita foie l’a publicat înainte cu câte va 
dile și al căruia text nu i-s’a fost comu
nicat mai înainte.

Comerciant deținut. Alaltă-erî după 
âmiadî a fost deținut proprietarul fir
mei „F. Samu" din ulița Căldărarilor, 
Emanuel Samuel și soția acestuia, pen
tru faliment fals și înșelăciune. Ambii au 
fost internați în închisdrea preventivă de 
la tribunalul din localitate.

Pentru „Casa Națională". Ca răs
cumpărare a felicitărilor de anul nou pen
tru „Casa Națională" au mai întrat urmă
torele contribuirî: Arseniu Bunea, secre
tar comit, grăniț. 3 cor., Dr. Liviu Le- 
menyi, advocat 10 cor., Dr. Octavian 
Russu, 10 cor.. Dr. George Proca, secret, 
consistor. 4 cor. Dr. Vasile Bologa, dir. 
școl. 3 cor.. Dr. Corneliu Diaconovich, 
prim-secretar „Asoc." 5 cor., George De- 
cianu, exec. reg. 2 cor. (toți din Sibiiu) 
Leon Popescu, preot gr. or., Deda 2 cor. 
Romul Coțioiu, comerciant, Baia-de-Criș 
5 cor., Virgil Șotropa, profesor, Năseud 
3 cor. In total 77 cor. Sibiiu, în 31 Dec. 
1902. Dr. C. Diaconovich.

Comitetul Casinei române din 
Clușiu în ședința din 20 Dec. n. 1902 a 
decis, ca felicitările de anul nou pe 1903, 
de la Românii din Clușiii și împrejurime 
le va răscumpăra în favorul casinei. Oon- 
tribuirile, car! la timpul seu se vor chita 
în public, pentru acest scop sunt a-se tri
mite la adresa cassierului casinei d-1 Ga- 
vril Karșai, proprietar în Clușiu, strada 
Kossuth Lajos.

„Deutsches Tagblatt fur Ungarn", 
cunoscutul organ naționalist din Timișbra, 
a întrat acum în al patrulea an al esis- 
tenței sale. Numărul 1 din anul 1903 ni-se 
presehtă în format mai mare, decât for
matul de anul trecut și cu un cuprins 
fdrte variat. Se scie, că se cobise mai în 
vară de cătră pressa adversă apunerea 
acestui diar. Acuma vedem, că profețiile 
rău-voitorilor nu numai că nu s’au împli
nit, der din contră (^iarul a crescut și s’a 
întărit.

Mortea unui scriitor maghiar. 
După îndelungate suferințe a răposat alal
tă-erî într’un spital din Budapesta scriito
rul maghiar Bartok Lajos. Răposatul a 
desfășurat mare activitate pe teren li
terar. A scris poesii lirice, mai multe vo- 
lumurî, poesii narative, și a încercat și în 
dramă. Afară de acesta a desfășurat o 
mare activitate și ca diarist. Forța lui însă 
a fost în lirică.

Numire în justiție. Maiestatea Sa 
a numit pe judecătorul de la tabla r.

se sfărmă în mii de bucăți. Er întorcen- 
du-se cătră mine strigă: „Marș, în odaia 
ta! Astădi te vei culca fără cină."

**

N’am așteptat să mi-o dică de două- 
orl și mulțumiam lui Dumnedeu că puteam 
să scap. Peste un sfert de oră să deschise 
ușa și bunicul meu întră încet.

„Claudie", începu bunicul serios „să 
nu credi, că nu sciu, cum s’a spart buzu
narul vestei și că unde s’au dus banii mei. 
Mi-a fost însă milă de tine, căci tatăl teu 
ar fi fost capabil se te omdră. Lucrul are 
să rămână taina mea și a mătușii. Der îți 
spun atâta: Să-ți fie rușine! Și decă 
ai mai veni vre-odată în ispită, adu-ți 
aminte, că eu, ca om bătrân, am mințit, 
pentru-ca se te scap și prin acesta am de
venit complicele hoției tale!"

Plângând i-am sărutat mâna, er el 
m’a îmbrățișat. Sciea el bine, că lecțiunea 
acesta a contribuit la aceea, ca în viitor, 
să nu mai cad în asemenea ispită.

O....

(Curtea de apel) din Timișdra, Toma Do- 
gariu, judecător supra-numerar la Curia r. 
(Curtea de Cassație).

Antropofagi. Din Noua Guineă se 
vestesce, că doi comerciant! de aur eu
ropeni, au fost prinși de indigeni, tortu
rați cumplit și la urmă mâncați.

La „Masa studenților" de la gim- 
nasiul român gr. or. din Brad au întrat 
următdrele oferte marinimose: 1) De la 
d-1 Dr. ‘Nicolau Robu, medic în Baia-de- 
criș, binefăcător fund. 50 cor. 2) De la 
d-1 Dr. P. Oprișa prof. în Brad și soția 
Eugenia ca cunună eternă pentru fericita 
lor nașă Anastasia Moldovan din Băița 
10 cor. 3) De la d-na Eugenia Paraschiv 
din Sassebeș și fiii săi Grigorie și Ana 
10 cor. 4) De la d-1 Teodor Panciovan, 
preot, Iertof 10 cor. 6) De la d-1 Traian 
Murgu, comerc. Iertof 5 cor. 7) De la d-1 
loan Petroviciu, preot, Ciclova română 
1 cor. 8) De la d-1 Petru Mioc, notar, 
Merciana 1 cor. Binefăcătorii marinimoși 
primescă espresiunea căldurosei mulțămite. 
Brad, 6/19 Decemvrie 1902. Comisiunea 
administrativă.

4 . Pentru folosire esterioră. Dure'ile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
90 filerl. Se trimite dilnic cr rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Mod 
Viena Tuschlauben 9. In firmaciile din provincia 
se se ceră prep râtul A. Moll pro Sd it cu marca 
de contravenția și subscriere.

lUpresentații și petreceri.
Mai mulți învățători din tractul llia- 

Mureșană învită la producțiunea teatrală 
împreunată cu dans ce se va aranja în 
27 Decemvrie 1902 (9 Ianuarie 1903) a 
treia di de Crăciun în sala de la hotel 
„La vânător". începutul la 7'/2 sera. Pre
țul întrării de personă: Locul I 2 cordne, 
locul II 1.60 cor. Locul III 1.20 corone, 
parter 80 bani. Venitul curat e destinat 
pentru înființarea unei biblioteci tractuale 
Oferte benevole se primesc cu mulțămită 
și se vor publica.

Program: La isy.or, solo de d-șora 
Aurora Goț. Despot-Vodă. dialog. Cinel- 
cinel, vodevil într’un act cu cântece, de 
V. Alexandri. „L’ai făcut de rîs săracul", 
anecdotă poporală de Th. Speranță. De- 
clameza d-1 Georgiu Socaciu. Dans pănă 
’n zori I

literatură.
A apărut: „Istoria școlelor centrale 

române gr. or. din Bpașov",*)  scrisă din 
incidentul jubileului de 50 ani al gimna- 
siului de Andreiu Bârseanu. profesor. — 
Tipărită cu cheltuiala șcdlelor (Brașov, ti
pografia Ciurcu et Comp., 1902). — Un 
volum în 8° mare, cu 700 pagine și 20 
ilustrațiuni (portretele întemeietorilor, spri
jinitorilor celor mai însemnați și ale pri
milor profesori ai șcdlelor române din 
Brașov). Prețul unui esemplar 6 corone, 
trimis franco la adresă 7 cor. — Se află 
în deposit la librăria N. I. Ciurcu, Brașov.

* Ca’elalte diare încă sunt rugate, s6 bine- 
voidscă a publica acestă notiță.

NECROLOG. Subscrișii cu inimă în
frântă de durere aducem la cunoscința 
tuturor cunoscuților, că iubitul nostru fiu, 
frate, nepot, văr și cumnat Gregoriu Scri- 
don, asesor la sedria orfanală, după înde
lungate suferințe, provădut cu sfintele 
sacramente ale muribundilor, adi în 27 
Decemvrie 1902 șl-a dat blândul seu su
flet în manile Creatorului, abia în al 30-lea 
an al etății. Rămășițele pămentescl ale 
scumpului defunct se vor înmormânta la 30 
Decemvrie 1902 la 10 ore a. m. în cimi- 
teriul gr. cat. din loc. Fie-i memoria eternă 
și somnul dulce!

F e 1 d r u, la 28 Decemvrie 1902. — 
Iosif Scridon ca tată, Iftinia Scridon ca 
mamă, Ana și Stefan Scridon ca frați, To
der, Gabriel și Ioan Scridon, ca unchi, 
Dr. Leon Scridon ca văr, Gregoriu Bancu 
ca cumnat.

ULTIME SCIR1.
Budapesta, 1 Ianuarie. Numeroși 

membrii ai partidului liberal s’au 
dus ac}I se esprime obicinuitele gra 
tulațiuni de anul nou ministrului- 
president Coloman Szell. In numele 
partidului, Szell fu felicitat de depu
tatul Hodossy Emeric. Coloman Szell 
răspuncjend a accentuat mai ales bu
nele raporturi esistente între națiune 
și coronă, 6r cu privire la pact a 
declarat, că interesele țevii sunt pe 
deplin aperate.

Diverse.
O aventură interesantă. Marchisul 

de Semille când se reîntdrse dintr’o călă
torie pe care o făcu în Africa, istorisi lu
cruri înspăimântătdre despre aventurile 
sale. Gând ajunse într’un rând laLocodga. 
dărui domnitorului de acolo câte-va măr- 
'url de bumbac. Domnitorul se supără 
forte și strigă înfuriat: „N’am trebuință de 
darurile tale, mie să-mi dai rachiu și rum ! 
Eu sunt mare sultan, nu câne!" Marchisul 
nu se speria și spuse prin interpretul lui, 
că să nu vorbescă cu el într’un astfel de 
mod, dedre-ce el e Frances, nu Engles, și 
nu se sperie așa de ori-ce. La aceste cu
vinte domnitorul se mai liniști și atunci 
marchisul îi oferi o sticlă cu rum. Dom
nitorul o bău la moment și se îmbăta.

După cum spunea marchisul, domni
torul acela e cu totul îndobitocit de beu- 
tură și și-a perdut totă vadă, ce-o avusese 
pănă atunci în țâră.

Făcend o escursiune cu el în țâra 
Mitchisilor, domnitorul decapita înaintea 
marchisului o sută de dmeni și exami
nând capetele lor tăiate, declară, că sunt 
semne bune și marchisul e bine primit. 
Tot-odată mai făcu un dar marchisului, 
dându-i două-deci de femei de ale sale. 
Cele o sută de cadavre fură împărțite ca 
mâncare în localitate.

La masa, care se servi, fu și carne 
crudă și sânge de la cadavre și marchisul 
trebui să guste o bucățică de carne și să 
bea un vas mic cu sânge, căci domnitorul 
spunea, că dăcă nu va voi să se ospăteze 
din ce-i dă el, îl decapităză și’l mănâncă

După câtă-va vreme se despărțiră ca 
prietini și domnitorul spuse marchisului, 
că la o eventuală trecere a lui pe acolo, 
să-i mai aducă rachiu și rum.

„ALBINA” institut ie credit și de economii
FilinI» !lîriiș«v.

Conspectul operațiunilor în Innii lui Dec. 1902
Intrate-.

Numărar ou 1 Dec. 1902 . cor. 46,640’57
Depuneri spre fructificare „ 244,391’56
Cambii rescumpărate . . „ 382,158-93
Conturi curente 117,050'83
împrumuturi pe efecte și .

alte împrumuturi . , . „ 24.3b3'o0
Monetă.................................. n 42,371'Os
ComisiunI, cupâne și efecte „ 20,422'03
Bftnol....................................... „ 159,461'6.)
Interese și provisiuni . . „ 27,832'43
Diverse..................................  85,985'59

oor. 1.160,674-21
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 215,688'70
Cambii escomptate . . . „ 416,194'60
Conto curent........................ „ 41,613'39
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi........................  35,542' —
Monetă............................. ..... 39,909.—
ComisiuDl, cupone și efecte „ 12,419'91
Interese și provisiuni . . „ 1,929'08
Soese și salare . . • . „ 8.3b2îH>
BsncI.......................................„ 212,28902
Diverse..................................  97,586 60
Sfumărar cu 31 Dec. 1902 „ 74,139’01

oor. 1.150,674.21

N. P. Petrescu m. p. C. Aisăr m. p.
dirigent. cassar

losif OnciO'ti m. p
contabil-

1 Proprietar: Dr. Aurel Mureș ianu. 

Redactor responsabil: 'Traian H. Pop.
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Sela „Tipografia A. Mureșianu" 
«Sin Brasov^ 

ss pot procura următ6rele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

•5 lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
comandație.)

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

<ugăciunl și de cântări pentru mângăerea 
-ufletâscă Ediț. IV. corectat". Gherla. Pre- 
ul unui es. în păreți tari oolorațl 70 bani. 

(-)- 10 b. porto.)
Mărgăritarul Sufletului, carte de 

rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste .343 pag. Legată costă 1 cor. 
(-f- 10 b. porto).

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

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

Cuvântări bisericesc! seise de Io-n 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus ‘20 b. 
porto.

Cuvântări bisericesci de /cw« Pa- 
jPu; tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericesci acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote să'bătorile 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 
sărbătorile de peste an, VI I. de Em. 
E^efIer eseu, cunoscut atât de bine în cercu- 
r le românescl din numărosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul oor. 3 (-|- 20 b.
porto.)

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

Mama sf ântului Augustin de Emil 
Bougaud, traduoere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia arohi iie- 
i esană Hm Blașiîl. Cartea are 31 oole de 
t par (500 pagini) și esfe fructul osteoele- 
lor unor laborioșl studențl în teologie cela 
naiversit at-a dm Budapesta Cuveotu1 „Șaiba 
ne reamintesoe societar., a literară cu acj 
lașl nume a teologilor dn seminarul d'sfi 
înțat „S-ta Barbara14 din Vieua. cărei so- 
cetăți îi mulțumim pubfl a ea Fabiolei și 
& unei pflrț.l din catech smul cel ma e al 
1 i Deharbe. Traducătorii ne ofer o le :tură 
.- lificătore în st.il ingrij t, tiparul cm a’, hâr- 
î. a buuă. Prețul unui esempla’ legai, eie ;aut 
iu pânză es e 4 corâne (-|- 30 b m rt.o ) 
Un esemplar broșat 3 corone (-)- 30 b. 
p ort.o).

Cuvântări funebrall și iertăciuni pen
tru diferite cause demorte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. (plus 30 b. porto.)

Cuvântări funebraleși iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, in
i’. remite de /orn Paplu. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corâne (-|- 20 b. porto.)

anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Să-l urmăm44). 

I Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume44 (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele.articole: 
„Dușmanii economiei44 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor44 de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele44 de. N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose.jpo- 
mflor și viilor44, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?44

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeu, .apoi 
„Diverse44 și în fine „Anecdote și Glume44.

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Dr. univ. med.

fost asistent la clinica 
Universității c. s. r. din Graz.

Specialist
pentru belele <le via-eel»i, nas, srset pre
cum și pentru bălele de piele și esterne.

Orele de ordiuațiune :
dela 10—12 a. m. și 3—4 p. m., 

-------- jn țje-care di.
Din 26 Decemvrie 1902 in

Str. Orfanilor nr. 18 (parterre).
9-10, 785.)

Fabricat indigen!

esoelentă
din fabrica de Șampanie în ^udafok a

Kleinoscheg\ 1! o Iu ■—
fl’uraiism'ii curți ccs. și reg.

Deposit: ALFRED KAM1TER Brașov, 
ele cLeliceitese.

sunt a se aifreza
Șart caswi gw- 

izîâcăriî uniși aratanciiu rtroaS misit 
de odată se face scăderei-snt$ 
care «sresce cu cât jjMfoSscar'aa 

'■o face mai de reuulte-orf.
Admi istr. -Gazetei Trans.“

4 părechi Ghete 2 fi. 45
0 le vend, fiind că am cumpărat o par- ©

tie mare dela o masă din concurs. —
1 păreche Ghete bărbătescl, 1 păreche

ța? femeiescl fason frumos cu șinore, 1 ©
a păr. pantofi bărbătescl, 1 păr. feme-

escl, moderni, ușori de purtat tote
© 4 părechi eu fl 2.45 La co- ©

mande să se însemneze lungimea. ©Trimiterea cu rambursa.
€ VERSANDTHAUS KNOPF, ©
© Wien, XX Klosterneuburgerstrasse 10. ©

.«ieiGO(>XKXxx3eicMXMxxMXXXKXXXi«XMXx?>
£I

A apărut și se pote procura de la 
tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
iindarul Plugariului1*.  Prețul, cu porto, 
25 ci*.  (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli i
Verttwhlle aiunsmi, «Seeih flăeare eutiă este jaroveițuln eu marea iSe s 

uperare u 8tsS zV. Moi! i?B eu «nhscrlerea stt. >
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în contra greu- ,ț 

țărilor celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei Ia sto- -I 
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunci de sânge, haemorhoidelor și li 
a color mai diferite bele femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce )l 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 'I 

Falși ftcațiile se vor urmări f>e cale judecătorăscă.

La Magazinul de haine
BELM MSCOER

(769,ti-io) Brașov, Strada Porții nr. 11.

= se :
Costum de iernă cu ... .
palton de ernă negru seu vânăt 
palton scurt de ârnă .... 
Saco de patinat pentru copii! . 
Costum pentru copii dela 3—9 
Pantalon de ernă....................
Halat.......................................

1
1
1
1
1
1
1

• •

cu.

ani .

18
20
17
10
6
5

17

I
I

Fraitzb.rani'țțwein și șaj*e  a lui
’Jnr.if nnîâia man-><Ț>î decă fiecare sticlă este-qrovedută cu marca de scutire și cu 
VbrildUlld tmmdl, plumbul lui A. Moil.

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca uu remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoltlină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cord e 1.90.

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

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

'K'v’tsnsiSteres» asrincSpală prin
Farmacistul A. .WLL, '

c, și r. furnisor al corpi imperiale Vieua, Tnclilaniien 9
Comande din provincii se efectuezi țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se cerâ anumit preparatele proveefate cu iscdhtura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. lekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter Jța
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. * KM

000<X>0!CMXKXîetG<>3@OOeC®!CMXMX3©KX’!«;^

de

Plecarea și sosirea trenărilor ilo stal rec. ung. în Brasov.
VatabH din 1 Octob. st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8’13 min. sera.
IV. Tr. aoc. la orele 6'45 m. dimin.

Deia Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

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

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la ăra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda. la ora 10.4B min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
IIL Trenul de per. la 6ra 3'15 m. p. m.
Dela Brașov la Zernescî (gar. Barfolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 

II. Trenul mixt la ore 8'50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3'15 min. p. m. 

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10'4 m. sâra.
II. Trenul de persone la 6ra 7'50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiă la 6. 2*9  m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9'27 min. sera.

Dela Bucuresci la Brașov :
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda ăra 8'20)
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zârnesci la Brașov (gar. BartolumeiuA

I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6'50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gj'imcs).

Tiogiaba A. Mureșianu, Brașov.


