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ANUL LXVI.

«gazeta» lese.îo flactrc 11.
taamenw pbbiih Ausm-UMarls: 
Pa an an 24 cor., pe s6ee luni

12 oor., pe trei lnni 6 cor. 
N-rii de Dumineci 2 jl. pe an. 

Pentru România și sirăiiiătaie: 
Pe un an 40 Tremol, pe ș6av 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de /hwimtioi fi franci.
Se prenumeră la toto ofi

ciale poștale din întru ai din 
afară ai la d-nii colectori.

Aimnentn) pentru Brast-’-
-Adttmtârafwnia. Piața n'Hie. 

Târgul Inului Nr. 30. otauu 
I.: Pe un an 20 oor.. po ș^se 
luni 10 car., po trei luni 5 oor. 
Cu dnaul în casa : Pe ut au 
24 oor., pe 6 luni 12 a., petrei 
luni 6 corone. — Un estiuanlar 
10 Sâni. — AtAt abonamentele 
cât și inaerțiunile aunt a se 
plăti înainte.

Nr. 3. Brașov, Sâmbătă 4 (17) Ianuarie.

Neajunsuri parlamentare.
Pactul a întratîn a doua sa. fașă. 

Dumineca trecută s’a subsemnat de 
cătră ambele guverne învoiala din
tre ele, er acum vin la rend parla
mentele ca se se pronunțe și se de
cidă definitiv asupra acestei învoieli.

Eri în 15 1. c. s’a început noua 
sesiune a Reichsrathului, ear’ astăcjl, 
Vinerî, ministru-președinte unguresc 
va face o dare de semă în cameră 
despre punctele pactului, pe care l’a 
încheiat cu Dr. Koerber.

Se vor aduce der înaintea par
lamentelor proiectele pactului a-a 
cum au fost ele stabilite de guver
nele Budapesta și Viena.

îndată ce e vorba de desbate- 
rea în parlamente îșî arată 6ră-i 
fata obstrucțiunea cea temută, care 
amortise numai pe timpul vacante
lor, der nu murise.

In momentul de fată vedem, că 
partidele germane din camera vie- 
nesă, cu singura escepțiune a parti
dei pangermaue, fac cele mai mari 
sforțări pentru a afla mijlbcele cele 
mai potrivite și tactica cea mai bună 
cu scop de a combate obstrucțiuneu 
Cehilor, caii sunt deciși a nu ceda 
nici acum, pănă ce nu vor fi deplin 
mulțumiți în cestiunea dreptului lor 
de limbă.

Mai cu sămă s’a tratat în aju
nul întrunirei camerei din Viena, de 
a paralisa cumva tactica Cehilor ti
neri cu propunerile lor de urgență. 
Partidele germane pretind ca se nu 
mai fie admis a cere urgența pen
tru obiectele puse la ordinea cjilei, 
trăgănându-se timpul prin discusiunea 
asupra urgenței.

înaintea ședinței de eri a Reichs- 
rath-ului conducătorii diferitelor par
tide au ținut sfat, cu scop de a 
încheia un compromis pentru des
chiderea discusiunei asupra punctului 
prim pus la ordinea (filei: convențiu- 

nea de la Bruxella relativă la zahar. 
Compromisul a fost însă zădărnicit 
prin aceea că radicalii cehi și pan- 
germanii nu l’au primit. Astfel șe
dința primă a trebuit să se începă 
erășî cu desbaterea asupra propu- 
nerei de urgență a unuia dintre 
Cehii estremî.

Cehii tineri au declarat, ce e 
drept, că ei vor retrage propunerile 
lor de urgență, der Cehii agrari 
stăruie ca cele 19 propuneri de ur
gență ale lor se fie cu ori-ce preț 
desbătute. Deci numai după acesta 
pote ti vorba de intrarea în ordinea 
(filei.

In ce privesce partida panger- 
mană, ea se străduiesce din răspu
teri de a zădărnici ori ce compromis, 
prin care s’ar pute restabili mersul 
regulat al lucrărilor parlamentului. 
De aceea ei s’au grăbit a face în 
ședința de eri nisce propuneri de 
urgență deosebite ale lor. Tot în 
acestă ședință a anunțat Schonerer 
o interpelație privitor la aplicarea 
ilegală a § lui 14 asupra provi- 
sorului budgetar ultim și altă inter
pelație relativă la garantarea prin 
lege a limbei germane ea limbă a 
statului. Cea din urmă interpelație 
o pune în legătură cu negocierile de 
împăciuire, ce se continuă de cătră 
omenii de încredere ai Cehilor și 
Germanilor cu conlucrarea guvernului 
Koerber.

Așa stau lucrurile în momentul 
de față, după cum arată soirile cele 
mai noue ce le-am primit.

Pe conferența acesta „de înțe
legere” germano cehă se baseză afli 
tote speranțele, că dor’ va succede 
a se afla o soluțiune a cestiunei 
limbelor, pentru ca se fie posibilă o 
decisiune a „ReicKrath“-ului asupra 
proiectelor pactului semnate de gu
verne.

Numai așa se pot regula în 
mod parlamentar raporturile econo

mice cu Ungaria. La din contră ță
rile aust.riace, după părerea ce dom- 
nesce mai ales între Germani, vor 
ajunge sub curatela guvernului un
guresc și dieta ungară va decide 
asupra viitorului lor economic și 
financiar.

Se vedem înse în ce mod va 
înfățișa Coloman Szell astădî resul- 
tatul negocierilor pentru pact. Ori 
de ce părere ar fi el. estremii din 
oposiție se vor jelui și văeta amar, 
că Ungaria a ajuns se fie pusă la 
discrețiunea Austriacilor.

Monarchul nostru la Roma. 
Corespondentul din Roma al diarulni Pa
risian „Figaro*  comunică acestei foi, că 
între guvernul italian și ministrul austro- 
ungar de esterne se urmeză tractărl pri- 
vitore la condițiile pe lângă cari Maj. Sa 
monarchul nostru ar pute să mergă la 
Roma, ca ospe al Regelui Italiei.

E cunoscută încordarea dintre cur
țile din Viena și Roma de când nu s’a 
întors visita ce-o făcuse la Viena reposa- 
tul rege Umberto. Monarchul nostru n’a 
întors visita regelui Umberto din consi
derații față cu Vaticanul. Tînărul rege al 
Italiei, după urcarea pe tron, a visitat 
curțile din Petersburg și Berlin, der la 
Viena nu s’a dus. Acum atât din partea 
lui Goluchowski, cât și din partea guver
nului italian se caută modalitățile, cari ar 
face posibilă o visită a monarchului nos
tru la Roma. Acesta s’ar întâmpla de-o- 
dată cu visita împăratului Wilhelm la 
curtea italiană. Și fiind-că Quirinalul n’ar 
pute găzdui de-odată dspețl atât de mari, 
Majestatea Sa monarchul nostru ar fi pri
mit la ambasada austro-ungară, care e si
tuată aprdpe de Vatican. In diua sosirii 
monarchul ar face o visită papei, apoi s’ar 
duce la Neapol și Corfu și numai la reîn- 
torcerea în Roma ar face visită oficiosă 
Regelui Victor Emanuel. In chipul acesta 
s’ar evita atingerea susceptibilității Vati
canului și ar fi satisfăcut și Regele Victor 
Emanuel. — Planul e cam ciudat și pro

babil, că el s’a născut numai în creerii 
corespondentului fiiarului „Figaro”.

Ce a isprăvit contele Lamsdorff? 
„Petersburgskija Vjedomosti*  publică un 
comunicat despre resultatul călătoriei con
telui Lamsdorff. După diarul rusesc scopul 
acestei călătorii a fost, ca Lamsdorff să 
comunice statelor interesate părerile sale 
în afacerea cestiunilor, cari agită Balcanul 
Rusia, dice diarul rusesc, a liberat pe creș
tini și prin răsbdiele ce le-a purtat, a ținut 
viu focul independenței și libertății’la po- 
pdrele din Balcani. Ea doresce și acum 
sincer, ca frații ei să trăăscă o vieță po
litică liberă. Reformele pfirtei sunt numai 
pe hârtie și nu-s suficiente. Din causa acesta 
Rusia împreună cu Austro-Ungaria au de
cis să compună un nou plan de reforme, 
care va garanta pacea și liniștea în Ma
cedonia și Serbia-veche. Planul acesta îl 
va primi de sigur și Turcia.

halt ordin de cji.
„Monitorul Oficial» publică următorul ordin 

de cp dat de M S. Regele Carol cu ocasiunea 
anului nou :

„ Ostași,
„In anul care s’a închis, un sfert de 

„veac s’a împlinit de când oștirea a fost 
„chemată a lua armele pentru neatârna
rea Țărei și s’a acoperit în un răsboid 
„glorios cu lauri neperitorl. Eu însă am 
„avut duidsa mulțumire de a Mă duce, 
„după 25 de ani de pace rodnică, pe 
„câmpul de luptă spre a revede aceste 
„locuri sfinte și neuitate unde vitejia stră- 
„moșescă a reînviat și fapte eroice s’au 
„săvârșit.

„Depunând cunune pe mormintele 
„bravilor căfluți, am dovedit că se păs- 
„treză în inima Ndstră o adâncă recunoș
tință și o vecînică amintire pentru acei 
„cari, împlinindu-și datoria, au jertfit vieța 
„lor pentru mărirea Patriei și că numele 
„acelor morțl vor rămână nemuritore."

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ iiiiiiiiniiiiii ..... ................................ ni11■ ■ tuntr■îiiinitmit>

Despre presimțiri.*)
Presimțire se numesce disposiția su- 

fletescă, în care omului i-se sugereză cu 
certitudine vr’o întâmplare, seu mai multe 
întâmplări viitore.

Pentru-ca să se potă produce o pre
simțire, este necesară o disposiție său ca
pacitate specială a sistemului nervos, prin 
care persăna respectivă este adusă în si
tuația de a observa, respective de a re- 
cipia în corpul rău și de a furnisa con- 
scienței ingerențe externe fdrte delicate 
de natură spirituală Jseu „suprasensuală*  
— nu însă „supranaturală* .

Gasurile de presimțiri antentice sunt 
fdrte numărdse și nici nu există om, care 
să nu fi avut însuși presimțiri, cari s’au 
adeverit în urmă, ori să nu fi audit de 
asemenea presimțiri, întâmplate unor per- 
sone demne de credință.

Filosoful Cicerone, istorisesce în. cartea 
sa despre divinidruni următdrele asupra 
unui cas intere*  <>t. de presimțire: Philemon 

și Timarchus făcuseră împreună un com
plot, ca se ascundă sdrele unui dușman 
comun al lor. In săra, când după planul 
făcut era să săvîrșescă fărădelegea și 
să ucidă pe dușmanul, care habar n’avea 
de ceea-ce se urzia în potriva lui, cunos
cutul înțelept Socrate era poftit la masă 
la Timarchus. Oină a durat pănă noptea 
târziu și Timarchus vădând, că se apropie 
6ra, pentru care era fixat omorul, îșî ceru 
scuze de la dspețl și voi să se îndepăr
teze. Socrate însă, care de altminteri era 
atât de liniștit și tăcut, îl reținu cu atâta 
insistență, încât Timarchus n’avîi încotro 
și trebui se mai stea de vorbă cj distin
sul său ospe. Scena acesta se repetă în 
diferite rânduri: De câte ori se scula Ti
marchus, cu gândul să plece, Socrate scia 
să-l rețină, așa că în cele din urmă Ti
marchus observă, că Socrate îl reține din 
adins și profitând de un moment favorabil, 
se îndepărtă, fără să mai spună, că plecă. 
Der momentul potrivit trecuse, Timarchus 
și complicele său fii prins și osândit la 
mdrte. Când se duceau la locul de per- 
tjare Timarchus esclarnă: „Ah, decă ași fi 
ascultat de geniul lui Socrate, n’ași fi 
adus acum aici i“

Madame de Perie-Candeille istori

sesce într’una din operele sale următorul 
cas de presimțire:

„Eram poftită pe diua de 11 Iulie 
1793 la dejun la o familie amică din Pa
ris. Când am întrat în casă, am rămas 
surprinsă de espresiunea de bucurie deo
sebită, ce se vedea pe fețele tuturor ami
cilor, cari erau întruniți acolo. La între
barea mea, mi-se comunică, că a sosit o 
scrisore de la logodnicul unicei fiice a fa
miliei. El se afla în acel moment în 
Port-au-Prince, spre a apăra colonia contra 
insurgenților negri. După cum scriea, în 
curând era să plece din Port-au-Prince și 
să se întorcă la Paris, spre "a se cununa 
cu alesa inimei sale. Tocmai scirea acesta 
era, care transportase întrega familie în 
amintita disposiție veselă.

Pe la firele 11 fata, care pănă în 
acel moment era de o veselie extraordi
nară, îngălbeni subit, se ridică de pe scaun 
și întrebă pe fratele său:

— O, frate! |Spune-mi, ce sensație 
are cineva, când primesce o lovitură de 
sabie ?

Fratele răspunse mirat: „Sensația 
unei tăieturi repede și rece ca ghieța”.

„Ah, așa este”, — răspunse densa, 
„o tăietură rece ca ghieța mi-a trecut prin 

inimă... mi-au omorît logodnicul” și că<ju 
fără simțiri în brațele fratelui.

Opt luni trecură de la acestă pre
simțire când corabia „Jupiter” sosi din 
India de vest, aducând o scrisfire, care 
anunța familiei, că în țliua de 11 Iulie 
1793 logodnicul așteptat cu atât dor, fu 
omorît de un negru, care îi împlântă sabia 
în inimă.”

O întâmplare analogă, povestită au
torului din care traducem când era în 
etate de J5 ani, merită de asemenea de 
a fi cetită. întâmplarea a audit’o de la 
bunicul său:

In tinerețele mele — povestea bă
trânul pe mormântul căruia acum de mult 
a crescut erbă—eram mare ștrengar. Um
blam mai bucuros prin pădure și pe câmp, 
de cât să mă duc la școlă, cu tote că pe 
acele vremuri numai câteva ciasuri dura 
instrucția, er acasă nu ni-se dedeau teme 
de lucrat. In pădure și la mare eram 
vecinie — și defirece părinții erau din 
cale afară ocupați cu agricultura, nu se 
prea puteau interesa de aprfipe și de edu
cația și instrucția ndstră. Copiii mai mari, 
îndată ce s’au întărit puțintel, trebuia să 
ajute la lucrul câmpului, er cei mici erau 
lăsați în grija Domnului. Când m’am făcut
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„Am deplina încredințare, că ori în 
„ce moment vom avă nevoie de brațul 
„vostru, voi veți fi vrednici de bravii voș- 
„tri camarad! și că vă veți sili de a fi 
„pururea scutul neclintit al Țărei și mân- 
„dria Mea.

„Ve urez der din tot sufletul, cu 
„prilejul anului ce începe, ani mulțl și 
„fericiți".

Dat în BucurescI, la 1 Ianuarie 1903.
Carol.

Germanii și Rușii.
Marea revistă englesă „Gomtempo- 

rary Review" publică un articol semnat 
cu pseudonimul „Quidam“, sub care se as
cunde un observator, adânc cunoscător al 
luptei dintre cele două mari națiuni, Ger
manii și Rușii.

Pentru noi Românii articolul în ces- 
tiune presintă un deosebit interes, întru 
cât autorul vorbesce în mare parte despre 
tendința Rusiei de a rusifica Peninsula- 
balcanică.|

Nimicirea culturei germane în pro
vinciile rusesc! de răsărit a produs în 
totă Germania o mare durere, o dușmănie 
și o indignare generală. De altă parte Ru
sia, din motive politice și istorice, este 
plină de sentimente dușmănesc! față de 
Germania. Rusia a fost, care a scăpat pe 
Prusieni de o totală nimicire, la 1806 și 
1807. Rusia este oare la 1814 și 1815 a 
liberat’o de cuceritorul frances și care la 
1870 a dovedit în faptă simpatia ei pen
tru Prusia. La tote aceste servicii Germar 
nia a răspuns prin cea mai ordinară in
gratitudine.

La 1878, în luna lui Martie, pacea 
de la San-Ștefano a apropiat Rusia cu pași 
gigantici de realisarea visului ei vechili de 
sute de an!: stăpânirea Constantinopolului. 
Atunci Bismarck a desamăgit amarnic pe 
Rusia, căci sub masca unui „mijlocitor" 
cinstit, a dat Austriei Bosnia și Herțego- 
vina și a luat României Basarabia.

Acâsta a fost o lovitură magistrală, 
căci a stârnit dușmănie pe de-oparte în
tre Rusia și Austria, pe de alta între Ro
mânia și Rusia, punând în același timp 
basa pentru o alianță defensivă între Aus
tria și Germania.

Marea desvoltare a Rusiei în cele din 
urmă două decade, este urmărită în Ger
mania cu mare îngrijare, ca fiind un pe
ricol mai mare decât Franța. Germanii re
cunosc admirabila abilitate a Rusiei, care 
scie nu numai se atragă națiunile înveci
nate prin intrigi și agitațiuni panslaviste, 
ci chiar să rusifice rasse străine și să și-le 
apropie. De aceea bărbații politici germani 
privesc cu triste gânduri influența disol- 
vantă, pe care Rusia o ^esercită în Statele- 
balcanice și în Austro-Ungaria, precum și 

disolvarea și asimilarea celorlalte rasse și 
naționalități din interiorul Rusiei.

Pentru Austro-Ungaria pericolul ruso- 
slav este cu mult mai mare ca pentru 
Germania, de ore-ce oferă un teren mai 
mare pentru propaganda nimicitdre a agi- 
tațiunei panslaviste.

La cele 11 ’/2 milidne de Germani și 
8 milione de Unguri, se opun cele 22 de 
milione de Slavi, dintre cari un mare nu
măr înclină spre Rusia. Monarchia dualistă 
a ajuns la consciința, că nu mai este o 
națiune, nici măcar o unire de mai multe 
națiuni, ei o adunătură prost ticluită de 
popore, ce se dușmănesc între ele, fără 
nici o legătură între ele de limbă, ori de 
religie, ori de rassă, ori de istorie, ori de 
politică: In realitate Austro-Ungaria nu 
este decât o concepție dinastică.

In timpul lui Bismarck se dicea în 
Berlin, — și chiar aștădi se repetă de că- 
tră cercurile oficiale — că cestiunea orien
tală nu presintă nici un interes pentru 
Germania. De fapt însă, acestă cestiune 
este de cea mai mare însemnătate pentru 
Germania. Decă Constantinopolul ar căde 
în mâna Rusiei, atunci statele balcanice, 
ai căror locuitori au aceeași rasă și reli
gie ca locuitorii Rusiei, vor deveni Ruși, 
âr Austro-Ungaria va fi atunci din trei 
părți încunjurată de ei. Populațiunea slavă 
din Austro-Ungaria, care în present este 
neliniștită, se va libera, diferitele naționa
lități vor pierde ori-ce cohesiune, er cele 
11'/2 milione de Germani din Austria vor 
ave sortea conaționalilor din provinciile 
baltice. Căderea Constantinopolului în ma
nile Rusiei însemneză totala rusificare a 
monarchiei austro ungare.

Rusia are două scopuri mari: libera 
trecere spre Marea Mediterană și domnia 
peste toți Slavii. In realitate aceste două 
scopuri se unesc într’unul singur.- Ocupa
rea Constantinopolului, care va ave de ur
mare absorbirea tuturor Slavilor. Și tot 
așa de evident este, că apropierea tuturor 
poporelor, cari trăesc împrejurul și înăun
trul Turciei, va ave de urmare ocuparea 
Constantinopolului.

Acestă dorință ardătore a Rusiei, 
acestă condițiune de viăță pentru ea, a 
fost causa creărei unei armate enorme și 
a contractărei unei datorii gigantice, care, 
începând de la anul de faliment 1843, a 
mers crescând mereu, ajungând astădi la 
16 miliarde.

Conducătorul intelectual al politicei 
Rusiei este procuratorul sfântului '-mod, 
C. Pobjedonoszew, și nici de cum minis- 
strul de esterne. De aceea politica esternă 
a Rusiei, sub diferiții miniștri Giers, Lo- 
banow, Murawiew și Lamsdorff, presintă 
aceeași unitate în fond și în formă. Pob
jedonoszew este un absolutist și un maniac, 
care unesce zelul unui fanatic cu fineța 

unui diplomat: un om cu vederile și cu 
caracterul seu este pentru pacea europenă 
periculos în cel mai mare grad.

Intr’un singur punct bărbații politici 
ai Germaniei sunt de acord cu bărbații 
politici ai Rusiei, și anume că interesele 
celor două rasse sunt cu totul opuse, că 
în drumul Germanului va sta vecinie Sla
vul și în drumul Slavului va sta vecinie 
Germanul.

Diferitele fase ale antagonismului 
slavo-german presintă interes nu numai 
pentru bărbații de stat și pentru diplomațî, 
ci chiar pentru poporele cari observă lupta 
dintre două rasse dușmane și cari urmă
resc desfășurarea dramei, care va sfârși 
prin a se transforma într’o luptă pe vieță 
și pe morte, o luptă, care prin măreția și 
prin însemnătatea ei cea prea mare, va 
rămâne fără semăn în istoria universală.

Discursul regelui Serbiei.
Am semnalat deja, că din incidentul 

aniversării a 25-a de la cucerirea orașului 
Niș, regele Alesandru al Serbiei a ținut un 
discurs semnificativ. După-ce a glorificat 
succesele de acum 25 ani ale răposatului 
rege Milan care a rămas fidel tradițiilor 
familiei Obrenovicilor, tinărul rege Alesan
dru a continuat așa:

— Și noi trebue să procedem ca 
înaintașii noștri. In tocmai cum principii 
Nicolae la 1815 și Milan la 1876 au sciut 
profita de momentul favorabil, așa și pe 
noi momentul trebue să ne afle gata și 
deciși. Gel mai mare merit al regelui Mi
lan a fost, că el a înțeles spiritul epocei 
și a sciut să-și acomodeze succesele sale 
acestui spirit. Opera lui trebue să o con
tinuăm noi. Serbia trebue să se consoli
deze acum înăuntru. Numai decă înăuntru 
vom fi tari și uniți, putem să privim li
niștiți și cu încredere în fața evenimen
telor esterne. Serbia pote privi cu liniște 
în viitor fiind-că causa ei și a poporului 
sârbesc este dreptă. N’avem motiv de a 
ne grăbi și de aceea ca și pănă acum așa 
și de aci înainte putem să rămânem ca 
element de ordine în Balcani. Der tocmai 
pentru acesta, momentul decisiv trebue se 
ne găsescă gata și fie-căre trebue să aibă 
convingerea, că în Balcani nimeni nu 
pote câștiga nici un petec de păment, fără 
ca Serbia se-și capete partea sa.

Mihailovski despre cestiunea 
orientală.

La 12 Ianuarie profesorul Mihailov
ski, presidentul comitetului bulgaro-mace- 
donean, și-a făcut în fața unui mare au
ditoriu, darea de semă asupra resultatului 
călătoriei sale în Europa. Afară de emi- 
granții și de delegații diferitelor subcomi
tete, erau de față numeroși deputați șiofițeri.

Mihailovski începîi prin a spune, că 
era un timp când se formau state fără răs- 
bdie, adi însă e tocmai contrariul. Micile 
state nu se pot forma, de cât cu ajutorul 
marilor puteri.

Spune, că în Viena a vorbit cu băr
bați distinși, și constată, că Austro-Ungaria 
e strîns legată de tripla alianță, mai ales 
de Germania. Politica ei orientală urmăresce 
esclusiv interese comerciale și economice. 
Bulgarii au tras mari foldse de la monar
chic, care totdeuna a sprijinit pe cei asu
priți. Se înșelă — dice — aceia cari cred, 
că după mdrtea împăratului-rege Francisc 
Iosif Austria se va dismembra. Cei din 
Viena luând veste despre atrocitățile tur
cesc! săvîrșite în Macedonia, ambasadorul 
austro-ungar br. Calice diu Constatinopol 
a fost avisat să atragă atențiunea Sul
tanului asupra atrocităților și să pretindă 
schimbarea situațiunei. In Viena i-s’a spus 
lui Mihailovski:“ Fiți couvinșl, că noi fa
cem responsabil personal pe Sultanul de 
atrocitățile ce se comit".

In Paris a vorbit cu mai mulțl de
putați, senatori și diplomațî, și s’a convins 
despre bunăvoința lor. In conferența ți
nută în Paris a spus, că Bulgarii nu pot 
privi indiferenți sărtea tristă a fraților lor 
și că nu guvernul bulgar, ci Sultanul e 
responsabil de isbucnirea rescolei. Religia 
mohamedană împiedecă egala îndreptățire 
a creștinilor, ea nu permite ca celelalte 
naționalități să progreseze în privința ma
terială și culturală. Turcii'nu vreu reforme 
în Macedonia, de orece ei sciu, că prin 
introducerea reformelor ei ar pierde tăte 
provinciile europene. Sultanul să teme de 
Bulgari și să fi dis odată, că ei sunt el
vețienii Balcanilor, cari vor pricinui dărî- 
marea Turciei.

In Londra Mihailovski a primit asi
gurări de la mai multi deputați, că vor adu
ce în parlament cestiunea macedonenă.

La urmă oratorul a făcut atent au
ditoriul, că deși Rusia siqite una cu Bul
garii, totuși de hatârul acestora ea nu va 
face resboiU, fiind-că este o mare putere 
care sprijinesce Turcia in tote direcțiile. Câtă 
vreme puterea acesta (Germania) nu și-a 
ajuns scopurile proprii, cestiunea orientală 
nu va pute fi resolvită definitiv. Din cele 
șese mari puteri, cinci sunt pe partea ma
cedonenilor. In Viena Mihailovski a fost 
încurajat, ca Bulgarii din Macedonia să fie 
solidari, căci Europa nu-i va părăsi ca pe 
Armeni. In Paris a fost îndemnat să pre
tindă libertăți, și decă în timp de două 
luni diplomația nu va face nimic, atunci 
să reîncepă lupta.

Mihailovski încheie declarând, că 
decă până'n Aprilie nu se va face nimic 
în favorul Macedoniei, toți vor prinde ar
mele și vor elupta libertatea.

și eu mai mare, părinții credeau, că le 
void fi de ceva ajutor, der eu mă fe- 
riam de muncă, ca dracul de tămâie. 
Im! era urîtă munca din adâncul sufletului 
și arareori se întâmpla, se mă vadă cineva 
la câmp. Mai mult îmi risipiam timpul pe 
malul mării și în pădure. Firesce. că pă
rinții mei fiind (îmeni sîrguincioși și păs
trători, nu puteau privi cu indiferență la 
tândălitul meu și se întâmpla adesea, să-mi 
tragă câte o chelfenâlă sdravenă. Din 
nenorocire, tdte admonestările, reproșurile 
și pedepsele au rămas fără efect și după- 
ce am fost confirmat, am mai stat ce am 
stat pe acasă, pănă ce într’o di având 
certă violentă cu părinții, mi-am strîns 
cele mai necesare și am plecat ndptea 
din casă fără să las cea mai mică scire 
părinților.

Ținta mea era orașul Hamburg, des
pre care aveam deja informații de la ma
trozii originari din comuna nostră. Fiind 
băiat voinic și sănătos, fui primit pe o 
corabie ca ucenic. Am călătorit mai multe 
luni, deorece aveam de luptat cu vânt 
protivnic. In sfârșit am ajuns la New-York. 
Ori cât de frumosă și interesantă mi-se 
părea înainte vieța de marinar, acum eram 
disgustat și sfîrșitul a fost, că în Newyork

am spălat erăși putina. Am căutat să-mi 
agonisesc pânea prin fel de fel de ocu- , 
pațiuni, unde numai puteam să mă pri
pășesc, ca tînăr isteț și sdravăn, ce eram.

Der nu-mi plăcea vieța din Newyork 
și într’o di mă lipii de o familie de erni- 
granți originară din Svevia și plecai cu 
ea spre Apusul Arnericei. Vrednicii Șvabi 
mă considerau ca pe copilul lor și deși îmi 
era strașnic dor de acasă, totuși rămăsei 
șese ani de Țile la ei. Șvabul era farmer. 
Nu s'ciu ce vor fi credut părinții despre 
mine. Pote vor fi gândit, că nici nu mai 
sunt în vieță, fiind-că nici-odată nu le-am 
scris. Dilele treceau în monotonie, cu tote 
acestea însă mă simțiam forte bine. Far- 
merul și familia lui erau omeni cinstiți 
din generația veche, cari pe lângă tot 
zorul ce-1 aveau cu munca, nici-odată nu 
uitau pe Acela, care le dedea muncii lor 
îmbelșugata sa binecuvântare. Familia 
era pătrunsă de adevărată evlavie, se 
iubiau unii pe alții, ceea-ce avu o influ
ență binefăcătore asupra mea. Diminâța, 
la amiadi si sera nici-odată nu uitau a 
mulțumi lui Dumnedeu și a-i cere spri
jinul și pe viitor.

într’o seră — era tocmai diua nas- 
cerii mele — eram erăși adunați la rugă-

ciune. Capul familiei cetia o pericopă din 
noul testament și noi ascultam cu pietate. 
De-odată zării o lumină albă rotundă pe 
podelele odăii, care îmi atrase asu- 
pră-șî întrega atențiune. Obldnele erau în
chise, er afară era întuneric, așa că luna 
nu putea să fi produs acea lumină. Nu 
puteam să-mi dau semă ce era. Cum stă
team așa și mă munciam cu gândul, văd 
că lumina se apropie din ce în ce mai 
mult de mine, în sfîrșit se urcă oe mâ- 
nile mele, pe cari le țineam încleștate, 
deveni din ce în ce mai slabă și apoi 
dispăru. Mă cuprinse o sensație ciudată și 
mă scuturau frigurile. Fiul mai mare al 
farmerului, care stetea la rugăciune lângă 
mine și căruia i-am spus despre vedenia 
mea înainte de culcare, nu văduse nimica. 
Mă ascultă, der nu se pronunță asupra 
lucrului. Nu peste mult uitaiu vedenia.

Am mai stat un an la Șvabul. Ne
putând a-ml mai stăpâni dorul de acasă, 
am eșit din serviciu. Despărțirea a fost 
forte duidsă, abia au vrut să mă lase, 
întovărășit de urările cele mai bune ale 
familiei și cu o sumă însemnată în buzu
nar, pe care o economisisem din munca 
mea, am plecat la Newyork și de-aeolo 
cu cea mai apropiată corabie spre Europa 

După o scurtă și norocosă călătorie sosiiu 
la Hamburg, de unde plecaiu fără să mă 
opresc, spre casă la Mecklenburg. Nu sci- 
eam, cine o fi mai trăind din părinții și 
frații mei, nădăjduiam însă să i regăsesc 
pe toți sănătoși. Sosiiu într’o seră pe ne
așteptate și fui primit cu mare bucurie. 
Nici un reproș nu mi-a făcut nimeni. Der 
lipsia totuși cineva din cei ce-i lăsasem 
în vieță. Lipsia mama. Mi-s’a spus că a 
murit înainte de asta cu un an. „Tocmai 
în diua nascerii nostre s’a mutat la cele 
veoinicew, dicea sora mea gemenă. „Nu 
putea să te uite și nici odată nu șî-a per- 
dut speranța, că te va revedea și chiar 
în diua morții a vorbit mult și cu drag 
de tineu.

Nu e de mirat, că îmi veni în minte 
vedenia. Involuntar mă gândeam: Mama 
a venit atunci să-și ia rămas hun de la 
mine; și cu convingerea acesta voiu ră
mâne pănă la sfîrșitul vieții mele. — Să 
admiți comunicația telepatică a unei mame 
în agonie, care spera cu tărie, că-șî va 
revede fiul, ori s’o tăgăduesci? —• Faptul 
însuși nu se pdte contesta.

(Va urma.)
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I Ioan Petrie. Adî la amdcjl bătrâ
nul protopop al tractului Brașov, Ioan 
Petrie a încetat din vieță. Neobosit și 
consciențios în împlinirea oficiului său 
preoțesc, Ioan Petrie a servit aprbpe 65 
de anî bisericei și școlei. In tot decursul 
activităței sale preotesei răposatul a t'ost 
un devotat fiiu al bisericei și al națiunei 
sale. Ajuns la etatea de 86 anî, Ioan Pe
trie ne mai putând suporta greutățile ofi
ciului seu, s’a retras. Dăr nu i-a fost dat 
a gusta binemeritata odichnă, după ațâți 
ani de încordare, și trei dile după retra
gerea sași-a dat sufletul trecând în sferele 
liniștei veclnice.—Adresăm sincere condo- 
lențe credincidsei și nemângăiatei soții 
și întregei familii a’reposatului. — Odich- 
nescă în pace și fie-i memoria binecuvân
tată I

„Gross-Kikindaer JZeitung". S’a vor
bit mult în timpul din urmă despre acest 
diar, care se număra între diarele națio
naliste germane din Banat. Cu anul nou 
numitul care mai înainte fusese pro
prietatea lui Artur Korn, a trecut în pro
prietatea lui W. Kolb. Cu acestă schim
bare de proprietar, diarul mai nainte 
naționalist, s’a făcut guvernamental, pără
sind terenul luptei de principii al cărei 
steag l’a purtat nepătat proprietarul de 
mai înainte. — „D. T. f. U.“ aduce la eu- 
noscința cetitorilor săi acestă metainorfo- 
sare în cadru negru, anunțând înmormân
tarea valorosului organ, oare a luptat 
bărbătesce pentru „lege și dreptate*.

Episcopul Maj lath — cardinal. „Co- 
rriere della Sera", diar care stă aprdpe 
de cercurile Vaticanului, anunță că Vati
canul doresce, ca episcopul romano-cato- 
lic din Alba-Iulia se fie numit cardinal.

Societatea de lectură „Petru Ma
ior" a studenților universitari români din 
Budapesta, se simte plăcut îndemnată a 
espritna pe calea acesta membrilor fun
datori, onorari și tuturor sprijinitorilor săi 
„An nou fericit". Pentru comitet: Filip 
Emil Mihaiu, secretar sub.

Din Timișora. 11 M. St. domnă Pa
ulina Rădulescu din Lugoș, în loc de cu
nună peritdre pe mormântul nepotei sale 
Eufrosina Iovin d’aicî, a binevoit a trimite 
20 corone pe sema copiilor săraci de la 
școlele nostre confesionale de aici. Espri- 
măm sinceră mulțămită. Timișdra Fabric, 
24 Dec. 1902. Maria Dr. Putici m. p. pre- 
sidentă, Maria Gherdan m. p. cassieră. 
2) Din incidentul părăstasului de 6 ’luni 
pentru fericita M. O. D. Ecaterina Dre
ghici, văduva regretatului ppresbiter al 
Timișorii Meletie Dreghici, — M. O. d-nă 
lulia Rotariu n. Dreghici ca fiică, a bine
voit a contribui cu suma de 20 cor. pen
tru scopurile culturale ale fundațiunei 
„Antonie Mocsonyi de Foen" în chip de 
pomană. Esprim sinceră mulțumită. Timi
șora, 24 Dec. 1902. Dr. Tr. Puticl m. p. 
ppresbiter.

Deces. Preotul loan Leucescu din 
Rotbav a încetat din vieță Joi. în 2 (15) 
Ianuarie, în etate de 55 ani. înmormânta
rea i-se va face Sâmbătă în 4 (17) Ian. 
— Dumnedeu să-l odihnescă în pace.

Două busturî. Se anunță din Bucu- 
resci. că bustul d-rului Brânză va fi așe- 
■dat în grădina botanică de la Cotroceni, 
■al căreia întemeietor a fost răposatul. 
Asemenea aflăm, că bustul meritatului 
prefect de odinidră al Tulcei, va fi ridicat 
la tomnă în piața orașului Tulcea (Do- 
brogea).

atentat în contra unui general 
Din Petersburg se telegrafăză, că în con
tra șefului ținutului Transamur generalu
lui Dietrich, s’a săvârșit un atentat din 
răsbunare din partea unui soldat conce
diat.

Arestarea unui administrator de 
diar. In Budapesta a produs mare sensa- 
■ție arestarea șefului de la administrația 
diarului „Fiiggetlen Magyarorszâg", Erdos 
Armand, care a închiriat de la un vân
zător de instrumente musicale, instrumente 
în preț de 4000 cor., apoi le-a amanetat. 
Erdds a fost escortat la procuratură.

Jidovii în Italia. După recensemân- 
tul din Februarie 1901, în Italia se află 
cu totul 42,000 jidovi. In Roma 8.300, în 
Turin 5,100, în Veneția 2860, în Neapol 
1100.

împărat norocos. Din Berlin se 
anunță, că baronesa Cohn-Oppenheim, 
care a murit nu de mult, a lăsat împăra
tului Wilhelm o moștenire de 2 milione 
mărci.

Tentativă de ucidere. In Dragoesci 
(Banat) locuia Atanase Deminescu cu so
ția sa Paraschiva. Nu se scie din ce ca- 
usă părechea Deminescu trăia în cărtă 
continuă la olaltă. De la o vreme i-s’a 
urît nevestei de atâta sfadă și luându-șl 
calabalîcul s’a reîntors în casa părintescă. 
Atanase s’a luat după dânsa, și s’a rugat 
să vină erăși acasă. N’a vrut însă nici 
nevasta, nici părinții. Atunci Atanase 
scose din tureacul cismei un cuțit și a 
vrut să-l împlânte în inima ft meii. In mo
mentul sinistru femeia se feri așa de bine, 
în cât cuțitul nu i-â străpuns de cât bra
țul stâng. Bărbatul înfuriat n’a mai avut 
timp, să dea a doua oră cu cuțitul, căci 
fu prins de cei de față, bătut măr și apoi 
dat pe mâna gendarmilor.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire s6u stomacul nu funcționeză. re
gulat ceea ce canseză constip“ție, durere de cap, 
lipsă de ape*it  seu alte bole, pot conta la vindeca-e 
sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlite ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se p^t căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9 In farmaciile din 
provincia să se ceră preparatul A. Moli provădut 
cu marca de contravenție și subscriere

Sciri locale.
Pentru masa studenților români 

din Brașov au întrat: Rescump&rări de 
felicitări de anul nou: Colecta d-lui loan 
1. Vulcu din Oreștie, de la domnii: Dr. 
Aurel Vlad 10 cor., Dr. Romul de Dobo 
10 cor., Vaier de Orbonaș 5 cor., Aure 
P. Bărcian 5 cor., Dr. Ștefan Erdelyi 
4 cor., Vas. Domșa, protop. 3 cor., Silviu 
Damian 3 cor., loan Lazaroiu 3 cor., Petru 
Damian 3 cor., Dr. 1. Marghita 3 cor., 
Dr. Aurel Oprea 2 cor,, loan Moța 2 cor., 
Petru Belei 2 cor., Cornel David 2 cor., 
luliu Florea 2 cor., Nicol. Branga 2 cor., 
Ioan Jantea 2 cor., Const. Baicu 2 cor., 
Simion Damian 1 cor, loan Branga 1 cor., 
Petru Puican 1 cor., Ioan I. Vulcu 12 
corone.

In loc de felicitări de anul nou au 
mai întrat de la domnii Vaier Onițiu func
ționar la căile ferate Seghedin 3 cor., A. 
Crenianu, Reșița 2 cor., d-1 Dumitru Lupan 
sen. Brașov 10 cor. Er. d-1 Dr. Dumitru 
Popp adv. în Mediaș a trimis un ajutor 
de 100 cor. pentru masa studenților. Pri- 
mescă marinimoșii donatori cele mai căl- 
durâse mulțumite. — Direcțiunea scotelor 
medii gr. or. române.

Mulțămită. Știm, domn George Po- 
povicl, major în Brașov, a binevoit a da 
pe sema fondului Reuniunii fera. rom. 
pentru ajutorarea văduvelor sărace din 
Brașov și Săcele 5 cor., din incidentu 
anului nou. Exprimăm d-lui maior Popo
vic! în numele Reuniunii deosebită mulță
mită. Brașov, 2 Ian, v. 1903. Balașa 
Blebea, presidentă. Dr. I. Blaga, secretar.

Pentru un bilet de invitare. Ve
teranii din Brașov aranjeză în diua de 
17 Ianuarie un bal. Biletul, după cum 
spune „Br. L.“, e împodobit cu „emblema 
principatului Transilvaniei, încunjurată de 
„stegurl negru-galbene" și de „flori de 
cicore“. Va să dică trei motive „demon
strative": 1) Emblema principatului. 2) Ste- 
gurile negru galbene și 3) Cicorea (semnul 
pangermanismului). Din aceste 3 motive 
„B. L.“ face mare cas și pe o colonă în- 
tregă recomandă biletele „demonstrative" 
ale veteranilor în atențiunea poliției.

Fondările comitatului Brașov au 
fost trecute dilele acestea în administra
ția statului. De la cele două casse: cen
trală și a orfanilor au fost trecute în to
tal valori de 1,405.375 cor. 06 b.

Dificultăți și greșeli.
N’avem încă limbă literară bine în

chegată, — asta o seim cu toții.
Dintre toți însă mai bine o sciu 

acesta diariștii, cari dilnic întimpină cele 
mai mari dificultăți, mai ales când caută 
a potrivi haina cugetării românesc! după 
modelul bine stabilit al limbilor străine.

Consciențî și inconscienți întrebuin
țăm termin!, cari nu acoper noțiunile, pe 
cari pretind a-le esprima, seu întrebuințăm 
din nou provincialisme ori barbarisme, pe 
cari începuserăm a’le elimina, luând esemplu 
de la scriitorii model din țâră, seu ceea-ce 
e și mai rău, traducem pocit din limba în 
care ni-aro făcut studiile și presentăm pu
blicului nostru cuvinte bastarde.

Nu avem pretenția de a fi mai straș
nici decât alți confrați și la rândul nostru 
cu plăcere primim observațiile altora, tot 
ce cerem însă este, ca observațiile să fie 
juste, și modul cum se dau în publicitate 
obiectiv.

, Am vădut dilele acestea întrebuin- 
țându se cuvântul „difusiune" de lumină 
în accepția de abondență de lumină. Gre- 
șala nu este tocmai mare, dâr aici ar fi 
fost mai potrivit cuvântul „profusiune", 
care este adevăratul termin pentru „răs
pândire în abondență," pentru o stare de 
lucruri intensivă, pe când difusiune es- 
primă mai de grabă contrariul: o prolixi
tate cu care este înrudită noțiunea de 
subțire.

Un alt diar al nostru vorbesce des
pre „tergiversarea neașteptată a diarului 
german național de odinidră din Chi- 
chinda."

Tergiversare, adevărat, este un cu
vânt împământenit la noi, der nu în ac
cepția de schimbare, metamorfosare, ci în 
accepția în care o întrebuința și Cicerone, 
când scriea; „non incallide tergiversantur* , 
adecă în accepția de a șovăi, refusa, în
târzia, a căuta pretexte.

Ori cine pdte vede deci, că în frasa 
de mai sus cuvântul a fost impropriu în
trebuințat și scriitorul are numai scusa, că 
luând sensul după etimologia cuvântului, 
a vrut să dică, că diarul din cestiune 
a „întors spatele", adecă a deșertat de la 
principiul, pentru care a luptat mai înainte.

„Cine a aflat vinul?" scrie un diar 
aV nostru, vrând a dice: „Cine a inventat 
vinul", gândindu-se însă de sigur la un
gurescul „Ki talâlta fel a bort?" Pentru- 
că „talălta" în adevăr însemneză a găsi, 
a afla, der „feltalalta" însemnăză a inventa.

Un diar anunță încetarea suplimen
tului său'literar și dice „că cu finele anu
lui 1902“ numitul supliment „se sisteză".

„Se sisteză" „nu se sisteză" se repetă 
de câte-va ori în numitul anunț.

Ei bine, cuvântul „se sisteză" nu se 
mai întrebuințăzăîn limba literară.Se putea 
dice forte bine, că numitul supliment „a 
încetat de a mai apare", său că (Jiarul 
respectiv a suprimat, de la anul nou apa
riția suplimentului seu, der „sistatul" seu 
„sistarea" n’are aici nici o noimă.

E și mai curios, că acest cuvânt 
latinesc classic (legiones, impetum sistere 
Liv. equos pedem, Virg.) și trecut în ter
minologia juridică germană: „sistiren", se 
întrebuințeză în același număr de diar 
în care li se face fraților de peste Gar- 
pațl reproșul, că sunt ridicoli întrebuințând 
cuvinte latinesc! (luate însă din franțuzesce) 
ca: „acumulare", „incorectitudine" etc.

Cuvântul „sistare“nu înțeleg de ce 
să-l mai întrebuințăm chiar și în termino
logie juridică: „S’a sistat procesul", când 
avem o espresiune atât de grafică în cu
vântul stingere: „Sa stins procesul".—

Vom publica „polemii" dice același 
diar, traducând din unguresce „polemiă- 

. kat“.... Cuvântul propriu pentru espri- 
marea noțiunei de „certă seu hărțuială cu 
condeiul" este: polemica.

Budhiștii din China și țările vecine 
(In stilul biletelor de învitare'ar fi : „China 
și jur") au un fel de patriarch pe care îl 
chiamă „Dalai Lama*  și îșT are reșe
dința în Lhassa. Un jurnalist de ai noștri 
.învățând minte" din cașul lui „Berni 
Detre“. a cădut mai deunăcji în alt ex
trem și crezând !că Dalai este atributul 
local unguresc, a rornanisat pe bietul Da- 
lai-Lama scriindu-i numele „Lama din 
Dala*  (sic).

Ineheitî cu următorea frasă luată tot 
dintr'un diar de a-le nostre: „Schița : „La 
Crăciun*  și de aceea e bună pentrucă-i 
semnată de Simin*.

Acestă frasă se pote mai mult ghici 
decât înțelege, și nu este de cât traduce
rea unei cugetări unguresc!: „... măr csak 
azert is j<5 mert..."

p....
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ABONAMfi^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nâstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corâne, pe șese luni 12 corâne, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corâne.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Representații, concerte si petreceri.
Reuniunea de cântări din Șomcuta- 

mare învită la petrecerea cu joc ce se va 
arangia în sala școlei gr. cat. la 19 Ian. 
1903 st. n. Venitul curat e destinat pen
tru „Reuniunea de cântări din Șomcuta- 
mare". Prețul intrării 1 c. de-o persdnă. 
începutul Ia 7 bre sera. NB. In pausă la 
dorința publicului se vor esecuta mai 
multe cântece prin corul plugarilor.

O petrecere cu dans se va arangia 
Luni, în diua de Botezul Domnului la 
6/19 Ianuarie 1903, în sala hotelului „Cen
tral" din Brad. începutul la 8 ore sera. 
Prețul de întrare: după bunăvoință. Ve
nitul curat este destinat special pentru 
procurarea celor mâi necesare utensilii și 
ornamente, pe sema bisericei române gr. or. 
din loc.

Literat ură.
A apărut Nr. 40 din „Semănătorul*  

cu următorul sumar : Exposiția Verona, de 
Al. Tzigara-Samurcaș, Saxa ioquuntur (poe- 
sie) Z. Bârsan, Note de drum de Miron 
Aldea, Hora Snopilor poesie de loan Bâr- 
seanul, Dina și Dana, de loan Gabrovan, 
Singur, poesie deEug. Ciuchi, Sărbătâre de 
I. Darie, Către cititori Red., Cărți și Re
viste ***.  — Un număr 20 bani. Abonament 
anual 10 lei.

„Cartea Durerii*  de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul frances de Iacob jV>- 
ra/fSCM,. editufa lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 cordne (plus 10 bani 
porto).

ULTIME SOIRI,
Viena, 16 Ianuarie. Sciri sosite 

din Constan ti no pol anunță, că Tufcia 
face mari pregătiri pentru cașul is- 
bucnirei unui resboiu. In afară de 
comanda de puști efectuată, se aș
teptă încurend sosirea unui mare 
transport de tunuri din Germania.

Constantinopol, 16 Ianuarie. Pre
ședintele comisiunei Portei pentru 
vilaieturile din Turcia europeană, Fe- 
rid-pașa a fost numit mare Vizir.

Comisiunea pentru pregătirea 
tratatului cemercial ruso-turcesc a 
ținut alaltăeri prima sa ședință. Co
misiunea are cinci membri: trei 
Turci și doi Ruși.

Sosiți in Brașov.
Pe (jiua de 15 Ianuarie n.

Europa .-Brașoveanu, proprietar, Covasna -. 
Potoczky, Cs. Szdpviz ; D-na Bogdan, Dr. Kiinsch 
S. Sângeorgiu; Gabor, Fabian, Sz. Udvarhely; 
Ld’si, Betblen, Szt. Miklos ; Freund, Kertâsz, Frei- 
wirth, Trauschenfels. Donat, Stern, Schoffer, Bu
dapesta; L6'vy, Urtal, Duden, Hersch, Steiner, 
Endriss, Weiss. Viena.

BuourescI; Roth, Freund, Budapesta,

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Wreșianu“ 
<iiu ISrașov, 

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

. ■> lângă portul postai ar tat, încă 2j bani pentru 
- omandație.)

Series"! literare pentru popor.
Escursium pe munții Țerei Bars ei și 

a Fâgârașulu diu punctul „La otn“ de pe 
„Buce 1“ pană dincolo de „Negoiul". Des
coperiri, înt egite cu schițe istorice rtespre 
Castelele și țera Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar pens onat al comitetului Făgă
raș. Preșul 2 lei plus 10 b. porto.

Monologul! în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacq e>ie Eugene Ma uel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ba isb nne, de Nioclae Țincu 1 cor 
plus 5 b. porto.

Istoria fui Stau Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. 'fum. 
Tutan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. prt.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideilel ui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păoățianu “ 40 bani pius 5 b. 
porto

Buchete de flori, culese din grădina 
limbai române pentru copil, fascicola III 
de I. T. Totan, înv. E i. I. P . 20 b. porto 6.

Poesii, de Bolinrineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (pius 10 t>. porto.)

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

Opiniunea publ că, conferența ținută 
a lAtheneu român de O. Dissescu la 27 
Februarie 1885 prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G Pencescu, prețul 50 b. -J- 5 b. porto.

„Carnetul JRo.șuu, o ideresintă no
velă n’liihs'A, tradusă din germană de 3/o- 
șui O broșură de 104 pagini, format octâv 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Jfoș-iZ14 e cunoscut cetitorilor 
noștri din numărosele sale lucrări publicate 
în foița 4iaruLi Gaz. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
poita raiului seu diurne și petrecere de 
ajtms. Manual lucrat după biblia țîgănes ă 
de Arou Boon Velchereanu 50 baci plus 
5 b. porto.

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

Dinu Milian ron an. Nenuica sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viați tristă După natuiă. Ba- 
calaurea'ul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc comedie într’un act după 
A Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b plus 10 b. porto.

Dracul, novelă de V. R. / uticescu. 
A'e tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 20 baanl (cu porto 25 bani.)

Lira, Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Ant.omu 
i p,. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din viâța 
preoților de fir. Smut Prețul 60 b. -|- 6 iiai.I 
porto.)

Sfătuiri de aur seu calea căhă feri
cire pentru sătenii români de r,btă s'area 
ș> etatea. Cel mai acomodat premiu pen
tru pruncii dela școlele confVs. sătescl ro
mâne, de A.'on Boca Velehereanu. Cu su- 
p efață de G. Simu. Prețul 60 baci plus 
lO bani porto.

Cuvinte de aur seu învățături înțelepte 
d t« de un părinte fiuiui seu. Diu operile 
lui I. H. Campe, tradus n imba română 
de loan S>nea preot gr. cat. în Seplai. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina
ri .t 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Pojh>. Se reco i andâ 
mai ales pentru cei vrâu să joce teatrul 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după rnârte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misterml ființei ome
nesc! și deșertăciunea celor treeătore, de I. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Ou posta cor. 
1,10).

Poesii de R. V. Buticescu. Prețul 
era la început 2 cor. 40 b., acum numai 
cor 1.20 (cu posta c r. 1.40)

Suspin .și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Instrucțiuni pt, utilare despre da- 
torivțele și drepturi■< u.riă datorului dere 
edate de Wilhelm N mandz. A ibstă carte 
e un îndreptar d< u ebuiuță nespus de 
tuare pentru toți căi; ‘tu .afaceri cu dările. 

.Prețul cor. 1.20 pin- bani porto.

„OwuZ", noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății ți a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Acești carte servesc" 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcble 
pop., pentru șcdlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de Grorge Stmu. Acbstă broșură conține 
poesii istoriore și morale spre escirarea 
gustului de cetit la copii. Preț 4 50 bani 
(-)- 56 b. porto.)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
culese și ordinat" de lean Pop Reteganul. 
Ediț. Iii. Prețul redus 60 bani (-J- 10 b p.)

Versuri de dor, Hdunate din poeții I 
români de A. Prețul 50 bani (-|- 5 b. porto.)

Doi prinși în cursă, comediă ntr’un 
act de A. Kellner locabsată de I. Em. Bo 
banco. Prețul 24 bani (-ț- 3 b porto).

Dr. Iosif Frappurti p-elucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 bani pios 10 bani porto.

„Considerația,>»l istorice asupra 
asociațiunli poporelor și aplicațiunile 
lor la națiunea nostru*  de han Clmciu pro
fesor în Bucure-cl. Prețul 2 cor. (-|- 10 ba I 
port >.)

Pilde .și sfaturi pentru popor, 
de Lan Pop Reteganul. Cartea oouține vre-o 
24 descrieri cari cuprind diferite învăță
turi pentru trebuințele țăranilor noștri. 50 
b (-|- 10 b. porto.)

Țiganii, schiță istorică, de I. P. 
Reteganul. Prețul 1 cor.(-|-10 bani porto.) 

înfocata și nenorocita dragoste a lui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frumos*  
■n versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

Prosă și versori fabule de Gr. M. 
AlfX»ndrescu prețul 30 b. plus 5 b porto.

Cu verful penei, scrieri sanrico-humo- I 
ristice de Antoni iP.pl Cor plus 10 b. |

Poesii de Vasils Ran'a Buti eseu. 
Edițiun^a „Amicului Familiei14 Prețul 1 
cbr. 20 b. plus 10 b. porto.

Umbre .și lumini poesii de Em. Pă- 
rătanu, cor. 2’50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișdre de
16nă A. Lăpedat. P.eț. 40 b. pl. 10 b. porto) 

Istoria legii noue s irisă de Dr. Viotor 
Szmigelski. Tomul II: Isus a pr<-ot. Cu 
aprobarea Prea veneratului O-dinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 oor. 40 b. plus 20 b. porto, 

lnfluința trancesă în România de Al.
Xenopul profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -|- 5 b. porto.

Cugete .și considerațiuni din es 
periența vieții lui Arghirobarb. Con
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă 
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

A apărut și se pâte procura de la 
tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului". Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
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 „Se-1 urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de C. 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 lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tînăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole; 
„Dușmanii economiei14 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeu, apoi 
„Diverse14 și în fine „Anecdote și Glume".

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

WT „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria și Nic. I. Ciurcu 

la Eremias Nepoții. "W

Nr. 3—1903.

Praiurile-Seiillitz aie iui loll
Veritabile numai, dleeă. Hăcare eutfiă eMte i>rove«țută eu marea ele 

aperare a lui A. Moli șl eu xubucrierea ga.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlit2 de A. Moli în contra greu

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

Falsiticațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

*
/

li

Frazbranntweiri și a lui Ill6l|'a
Vni'ît'shîln niimni decă fiecare sticlă este-o rovădută cu marca de scutire și cu 
wt/IILaSJliU IlUUildl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ui și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotatj alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale piumbate, Cord ce 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săDiin 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 provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

<5
*Trimiterea principală prin 

Farfluacsstaull A. MOSJj, 
c, și r. fiirmsor ai cnrjii imperiale Viena, Tuchlanteen 9 

Comande din provlnciâ se efectueză țiilnic prin rambursă poștală.
La deposite se' se ceră anumit preparatele prove^ute cu iscălitura și marca R 

apărare a lui. A. MOLL. x
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Both, Eugen Neustâdter «

și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler. * v»

de
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A. Mureșianu Brașov, Tergal Inaîaâ tW.
Acest stabiliment este proveijut 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 
comande cu promptitudine*IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUR, AR&INT ȘI COLORI.

CĂR'I i DE SCIINȚĂ,
LITERATURA. ȘI DIDACTICE

STJLTTTTE.

FOI PWDO.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJIEGANTE.
BILETE DE LO&ODHĂ ȘI DE HWH

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Tergui Inului Nr. 30, eta-: 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-1 
mandele din afară rugăm a le adresa la <

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașov. ’
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a put6 esecuta on-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

Compiuri) Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(SoU'VC'idta, in Lcld măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

preturvcureS și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


