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Proiectele militare și Cehii.
In una și aceeași cji, 28 Ianua

rie n., au fost presentate proiectele 
de lege ale pactului în ambele par
lamente din Budapesta și Viena. 
Pentru situația parlamentară în Viena 
este caracteristic, că imediat după 
presentare, Cehii au cerut presidiu- 
Jui se se facă prima cetire a proiec
telor de lege relative la pactul eco
nomic.

Tot alaltăerl s’a făcut în camera 
din Viena prima cetire a proiectelor 
militare. Cehii tineri au declarat 
prin graiul deputatului Dr. Kramarz, 
că clubul lor nu vrea se pună pie- 
decă primei cetiri a amintitelor pro
iecte de lege, și că printr’asta ei nu 
vor se și schimbe nici tactica par
lamentară, nici p.osițiunea lor față 
cu guvernul actual..

Vorbind despre interesele mo
narch iei, deputatul ceh desfășură 
nisce idei ce sunt cu totul opuse 
ideilor și nisuințelor, cari predomină 
discursurile deputaților maghiari din 
camera ungară. Pe când aceștia din 
urmă pun înainte mereu interesele 
rassei maghiare, ale căreia interese 
le identifică cu ale terii întregi și 
se feresc în mod vădit de a vorbi 
de interesele monarchiei și de-o 
problemă istorică a ei, pe atunci Cehii 
nu intrelasă a accentua tare și deo
sebit interesele monarchiei și mi
siunea ei, cari sunt ale tuturor popo- 
relor ce locuesc într’ensa.

Astfel (ițise Dr. Kramarz, în 
aplausele clubului cehie, între al
tele: „Noi (Cehii) ce-i drept nu sun
tem Austriac! în acel înțeles, ca se 
sprijinim reaua, politică interibră a 
acestui stat, ca se părtinim acest 
parlament nedrept, ca se adresăm 
la predomnirea unui singur popor în 
acest stat, suntem înse pentru o mo- 
narchie, ce-șl îndeplinesce marea sa 
misiune istorică, care este în mă
sură egală drâptă față cu tote po- 
porele ei și mulțumesee tote popo
rale. Pentru o ast-fel de monarchic 
poporul nostru e gata țot-dâuna a-și 
jertfi avere și sânge.41

Par cu privire la armată Dr. 
Kramarz, jăluindu-se că armata în
că nu-șî împlinesce datoriile sale față 
cu poporul cehie, esclamă: „Armata 
trebue se se desvețe de a trece ca 
o instituțiune, ce stă deasupra po
porului. Tăria ei consistă în aceea, 
ca se fie agreată de popAreie monar
chiei, ca să si oiță, că este o parte 
din aceste popore“.

Cităm cuvintele din urmă pen
tru ca să aducem un esemplu, că 
esistă și o altă opiniune' mai înălțată 
și mai dreptă despre chemarea ar
matei, decât aceea a lui Apponyi.

Caracterul poliglot al monarchiei 
trebue să-și afle espresiune în senul 
armatei, decă este ca ea se fie iu
bită de popore și să se simță ca fă
când parte din ele.

Cu ocasiunea desbaterei, ce a 
urmat după prima cetire a proiec
telor militare, a făcut și ministru- 
președinte Koerber — în răspunsul 
ce l’a dat vorbitorului [clubului ce
hie — o declarațiune, din care se 

vede, că densul încă tot mai spe- 
reză a pute împăca pe Germani și 
pe Cehi.

„Guvernul44, dise Koerber, „nu 
va lua nici o măsură unilaterală, 
pentru-că ast-fel de măsuri, după 
esperiențele de pănă acuma, nu fac 
decât a ațîța pasiunile. Der păn’ ce 
ne vom ajunge scopul — dâcă ne e 
dată acesta — vom conduce întrâga 
administrație fără de nici o preocu
pare națională său politică, în sen
sul absolutei dreptăți și nepreocupărl, 
în spiritul timpului și după- trebuințele 
poporațiunei și acâsta cale nu o vom 
părăsi nici-odată44.

Da ce nu se găsesce în Unga
ria un ministru care se vorbescă 
astfel când se trateză de drepturile 
și de trebuințele naționalităților?

Proces de pressă. Redactorul nostru, 
d-1 Traian H. Pop a primit ații actul de 
acusare al procurorului în procesul ce s’a 
intentat „Gazetei Transilvaniei" pentru ar
ticolele „Espulsarea redactorului Cramer44 
publicat în nr. 192 de la 16 Septemvrie 
1902 și „Cum a fost esecutat redactorul 
Cramer44 publicat în nr. 193 de la 17 Sep
temvrie. 1902. In motivarea acusărei se 
dice, că prin publicarea articolelor din 
cestiune s’ar fi urmărit „scopul de a agita 
la ură naționalitățile nemaghiare contra 
națiunei maghiare", prin ceea-ce s’ar fi co
mis delictul prevădut în punct. 2 din §. 
172 al codului penal.

Adresa unui comitat in cesti- 
unea liturgiei maghiare. Cetitorii își 
vor fi aducând aminte de agitația provo
cată de cătră o parte a Rutenilor din Oa
rei, cari au trimis la guvern deputațiuni 
cu plângeri în potriva guvernului diece- 
san din Oradea, pretextând că acesta ar 
împedeca întrebuințarea limbei maghiare 
în biserică. Agitația a găsit sprijin în con
gregația comitatului Sătmariu, care a tri
mis o adresă camerei deputaților în afa
cerea liturghiei maghiare. Adresa comi
tatului se termină cu următărele frase:

„Noi, comitatul Sătmariului, ni-am fă
cut datoria și ne-o vom face și în viitor, 
der sjmțim, că tote sunt zadarnice și vor 
fi zadarnice, cât timp nu's.e va enunța și 
nu se va ridica la valore principiul acel 
mare, că nu numai națiunile și naționali
tățile streine au dreptul a adora pe 
Dumnedeu în limba lor, ci au dreptul 
acesta și Maghiarii și cât timp nu vor 
veni preoți și învățători educați în spirit 
maghiar și în limba maghiară se dove- 
descă, că greco-catolicii au voie să fie 
Maghiari și că calitatea de Maghiar ade
vărat — și nu numai admiterea ideii de 
stat maghiar din partea cuiva — este 
singurul testimoniu de recomandație pen
tru cele mai înalte demnități hierarhice.44

Adresa acesta stilisată într’un limba- 
giu încurcat, pe care numai cu mare di
ficultate l’am putut interpreta în româ- 
nesce, este un documente întristător des
pre confusiunea ce domnesce în capetele 
membrilor din congregațiunea Sătmariului, 
printre carî de sigur număroși Evrei — 
când vin se stabilescă ei criteriile cualifi- 
cațiunei prelaților din hierarchia unei bi
serici de ritul răsăritean.

Germania Austro-'Ungaria și
Rusia. Cu ocasia aniversărei nascerei îm
păratului Wilhelm, la curtea imperială din 

Viena a avut loc un prând de gală, la 
care a luat parte Maj. Sa monarchul, ar- 
chiduce'e Francise Ferdinand, miniștrii și 
înalții demnitari. Maj. Sa a ridicat un 
toast călduros pentru împăratul Wilhelm, 
dicând, că între Germania și Austro-Un- 
garia vor fi vecinice raporturi de priete
nie. De asemenea și la curtea imperială 
din Petersburg s’a dat un prând de gală, 
la care Țarul a ridicat un toast în sănă
tatea împăratului Wilhelm. Cercurile înalte 
politice din Franța și Anglia comenteză 
aceste prânduri, ca un semn de strînsă 
prietenie între curțile din Viena, Berlin 
și Petersburg.

Adevărat să fie? „Fiigg. Magya- 
rorszăg44 pretinde a scii din sorginte bine 
informată, că ministrul comun de răsboiă 
a adresat o circulară cătră tote regimen
tele din Ungaria în care cere, să i-se dea 
naționalul ofițerilor, cari nu sunt supuși 
ungari. — Este forte probabil, dice nu
mita fdie, ca disposiția acesta a noului 
ministru de. răsboiil să stea în legătură cu 
transferarea ofițerilor, cari nu sunt supuși 
ungari, la regimentele în afară de Unga
ria. — Soirea foiei maghiare ni-se pare 
luată din vânt.

Grecia si Macedonia. Fâia oficiosă
5

„Afe44 din Atena publică nisce articole, 
din cari reiese, că la primăvară va isbucni 
un răsboiu între Bulgaria și Turcia din 
causa Macedoniei. In răsboiul acesta, Gre
cia va fi pe partea Turciei contra Bulga
riei, pentru-ca astfel să-și apere interesele 
ei în Macedonia.

Desbaterea proiectelor militare.
Dieta ungară. (Șed. de la 28 1. c.

Revenim asupra desbaterei din ședința 
de la 28 1. c. a dietei, fiind că ea -a avut 
două momente însemnate: declarațiile 
contelui Eug. Zichy, care a eșit din par
tidul liberal, și răspunsul ministrului de 
honvedi br. Geza Pejervary oratorilor din 
oposiție.

Contele Eugen Zichy spune de la 
început, că e silit a lua posiție contra 
proiectelor militare. Asupra țării au cădut 
ca un trăsnet proiectele acestea, pe carî 
nu le p<5te primi. El trebue să-și țină cu
vântul dat alegătoriior săi. că nu va vota 
sarcini nouă militare. Proiectele acestea 
duc la abis statul ungar. Cetiți numai 
cele 36 petiții ale comitatelor, cari au 
protestat, și cu tote acestea guvernul a 
venit cu proiectele. Aveți suflet? Senti
mentul de lealitate față cu regele apos
tolic încă mă opresce de a vota proiectul, 
fiind-că eu nu vreu ca țera să se ruineze 
și să devină un cerșitor, pe care nimeni 
nu pote să se razime. Posiția de mare pu
tere, la care mereu vă referiți, duce na
țiunea la sapă de lemn. Nu numărul baio
netelor, ci bunăstarea familiară formeză 
puterea statului. Eu trag din tdte conse- 
quențele. Sciu că în partidul d-vostră eu 
nu mai pot ave loc, repășesc deci. Void 
merge singur, decă nu se va pute altfel, 
pe calea care-mî place, și nu votez pro
iectul.

Ministrul br. G. Fejervary răspunde 
oratorilor din oposiție. Despre armata ma
ghiară independentă nici nu vre să vor
bescă, căci nu vrea să-șî pierdă timpul 

vorbind despre afaceri de natura acesta. 
Majoritatea națiunei nu vre armata inde
pendentă. Nici odată însă nu a rămas pasiv 
față cu mult repețitele pretensiuni națio
nale, decă aceste nu ating unitatea ar
matei. Se pote împlini d. e. dorința refe- 
ritore la codul penal militar. Afacerea 
stegurilor și emblemelor e în studiu. 
Speră că ea se va resolvi în curend.

Nu acesta este calea pe care se p<5te 
ajunge scopul. Pentru plasarea ofițerilor 
maghiari în regimentele ungurescl, esistă 
un rescript prea înalt de la 1868, care nu 
s’a esecutat încă, sunt însă prospecte de 
a-se esecuta. Lucrurile acestea nu se pot 
face de-odată.

Primirea acestui proiect de lege era 
plănuită pe Noemvrie 1902. Acesta s’ar fi 
putut face, der f. nd-că va mai trebui se 
trecă timp pănă când proiectul va putâ 
deveni lege, ministru de răsboid, cedând 
dorinței guvernnlui, s’a învoit, ca să se 
abandoneze ideia chemării sub arme a 
celor 6000 reserviștî de întregire. Nici 
asta nu vă place? In ce privesce afacerea 
învățărei limbei maghiare, ministrul de
clară, că studiul limbei maghiare este 
obligator în școlele militare pentru tinerii 
supuși ungari. Nu este, deci, nici un motiv 
de nemulțumire. (Esclamărî în stânga: 
Grozav! Acum Maghiarul-e fericit!) Mă 
rog, și mie mi-ar plăcea, ca lumea întregă 
s’o tragem pe calapod unguresc, der decă 
nu se pote?

*

Proiectele in. „Reichsrath.44
In ședința de la 28 I. c. a „Reichs- 

rath“-ului a fost la ordinea dilei proiectul 
militar. In contra proiectului a vorbit mai 
întâiu Zazvorka (ceh). El ținu un lung 
discurs în limba cehă, apoi în limba ger
mană, declarând că partidul său protes- 
teză hotărîtîn contrasporirei contingentului 
de recruți.—Klofac (ceh), spune că partidul 
său e singurul, care ia posiție seriosă 
contra proiectului. Kramar (ceh tînăr) dice 
că partidul său n’are causă de ași schimba 
atitudinea față de guvern, care lucreză și 
acum după ordine rămase de pe timpul ab
solutismului și nu după legile fundamen
tale de stat. Cehii tineri vor vota proiectul 
în prima cetire din considerațiuni față cu 
posiția de mare putere a monarchiei. Insă 
Cehii își vor vărsa sângele lor numai 
pentru o monarchic în care toți cetățenii 
se vor bucura de drepturi egale.

Ministrul „landwehru-ului, contele 
Welsersheimb spune, că recunosce nu nu
mai dorința ca sentimentul național să fie 
respectat în armată, ci consideră acâsta 
chiar și de necesar. Armata se fie scut și 
apărare pentru tote naționalitățile. Voința 
monarchului este, ca armata comună nu 
numai în formă, ci și în fond se rămână 
comună.

Incheiându-se discuțiunea, proiectul 
e transpus cumisiunei pentru armată.

Maghiarii și Prusienii?
III. Ocupațiuneamaghiară a Ilerțeg-Bosniei 

și tendința germană spre Orient.

In Karlovac („Karlstadt44) a apărut la 
1836 prima hartă a Croației, în care Bos
nia și Herțegovina erau presentate ca 
aparținătore Croației. Se scie, că și Beust

*) A se vede n-rile 10 și 11 din a . c. 
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încă rîvnia la ocupația Bosniei și Herțe- 
govinei și la 1867 adresă principelui Met
ternich o notă confidențială, în care îi 
arăta, că guvernul din Viena n’are de gând 
a dismembra Turcia, ci din contră a men
ține statul quo, prin mulțumirea popdre- 
lor creștine. Der Max Falk dicea în Un
garia: „Decă Austria vre să încerce acestă 
quatratură a cercului, cum s’a încercat 
s’o facă și în Italia, va obține același re- 
sultat; căci poporele creștine din Orient 
cred, că tocmai Austria este pedeca îm- 
plinirei dorințelor lor, er Pdrta crede, că 
Austria este sprijinitorea supușilor ei re
voltați. Ceea-ce va face Austria, supușii 
creștini vor (Țce, că e prea puțin, Turcii 
vor dice, că e prea mult și în cele din 
urma Austria nu va secera mulțumire nici 
aici, nici dincolo1*.  Etă cheia deraliărei po
liticei de ocupațiune a Herțeg-Bosnei. Sta
tul quo este incompatibil cu liberarea po- 
porelor creștine în Orient. încă din timpul 
lui Eugen de Savoia, ocupațiunea în Orient 
era o ideie favorită, er de la voluminosul 
memorand al prințului Schwarzenberg, în- 
căce, un amor secret al cercurilor din Viena. 
Care era după părerea lui Schwarzenberg 
problema Austriei în Orient? In prima linie 
acapararea portului Salonic. Acest port, 
după părerea lui pdte se ruineze portul 
din Triest, decă având juncțiunea cu li
niile ferate austriace va furnisa în manile 
unei alte puteri comerciul de transit. EI 
credea așa der, că este riecesar, ca Austria, 
decă întră în acțiune în Orient, se anec- 
teze nu numai Bosnia și Hertegovina, ci 
și Macedonia. Trebue se mărturisim, că 
acestă concepțiune considerată în teorie, 
nu este fără importanță, ba în anumite 
împrejurări plutesce înaintea ochilor ca 
țintă finală. Inse când și cum se se sevîr- 
șescă realisarea? Andrassy uită, că e Ma
ghiar și realisă idea lui Schwarzenberg cu 
ajutoriul lui Bismarck, der numai în 
forma unei ocupațium provisorice pe te
meiul unui mandat diplomatic din partea 
câtor-va puteri europene.

*) țliarul, din care reproducem aceste arti
cole, deși scris în limba germană,, susține intere
sele slave.

Andrâssy cădii în capcana lui Bismarck 
și făcu ocupațiunea, Maghiar fiind, în favorul 
tendinței germane spre Orient, săpând prin 
acesta un abis între Maghiari și Slavi și 
aducându-i pe Maghiari de a fi avisați la 
grația Prusiei. Andrassy era de părere, 
că un batalion de soldați vor fi suficient! 
pentru ocuparea Bosniei, credând că are 
ca ^acoperire Europa lui Bismarck, și în
scena o plimbare, căreia a trebuit se-i ur
meze încetul cu încetul trimiterea a 200.000 
de dmeni pe câmpul de resboiu. Andrassy 
a mai încheiat alianța „vecinică“ cu Bis
marck (7 Oct. 1879) căreia i-a urmat tri
pla alianță cu Italia, după care apoi Bis
marck se sătură de el. Maurul își făcuse 
datoria, putea se plece: căci Austro-Un- 
garia era în Bosnia și Hertegovina, spre 
a ține în șah pe Slavii din Balcani, era 
pe picor de răsboiti cu toți Slavii, și acesta 
a făcut’o un Maghiar, un Oriental, în po
triva Slavilor orientali, de hatârul lui Bis
marck, de hatârul tendinței spre Orient a 
Germaniei, care de o miie de ani ame
nință Ungaria. Acăsta o recunosc astădi ade- 
verații Maghiari, deși mereu sunt ațîțați de 
cătră salahorii neo-maghiarî contra tuturor 
Slavilor din Ungaria, contra Croației, con
tra Balcanului, contra Cisleitaniei și Rusiei. 
„Magyarorszâg“ o spune verde: „Ne te
mem, că vom perde simpatiile poporelor 
din Balcani. Trăim în răsăritul Europei de 
o miie de anT și vrem și pe mai departe 
se trăim în dragoste frățescă cu acele po- 
pdre. Prietenia și buna vecinătate vrem 
să o menținem cu dânșii și pe viitor. InȘ mo
mentul primejdiei putem ave într’ânșii 
aliați. Căci în Germani avem un dușman 
periculos. Voiau să ne ia naționalitatea, 
constituția, averea și sânț ele. Unde calcă 
Șvabul, își face cuib sumeția șvăbăscă, cu 
tdte că hegemonia șvăbescă le este tuturor 
antipatică/ Decă adeverații Maghiari ar fi 
•capabil! să suprime persecuțiunile neo- 
rnaghiare îndreptate contra Slavilor din 
Ungaria, asuprirea Croației, înjosirea sta
telor balcanice, atunci ar fi cu putință a 
stîrpi buruiana lui Bismarck sămănată prin 
Andrassy și de a opri înaintarea Germa

nilor în Orient.*)  Jocul cu Apusul, care 
pe Maghiari i-a numit „progenies canina11 
(viță de câni) nu li-se potrivesce Maghia
rilor, ca orientali ce sunt. Andrassy a în
temeiat dependența Ungariei ca stat, în 
vasalitate indirectă de Prusia. N'a fost 
așa idea lui Deak, și d-1 Szell o soie asta 
forte bine.

Compromisul vamal austro-ungar.
Proiectele privitore la compromi

sul vamal austro-ungar au fost presen- 
tate alaltă-erl parlamentelor din Viena și 
Budapesta.

Aceste proiecte sunt în număr de 
dece, din cari cele mai importante sunt 
acelea referitdre la tratatul vamal și 
mercial și reforma monetară.

Tariful vamal prevede crescerî 
multe articole de produse agricole și 
dustriale.

Etă o listă de schimbările cele mai 
importante:

Grâul 7.50 corone la 100 de kilogr.; 
pănă acum se plătea numai 3.57; secara 
7, acum 8.57; orzul 4, acum 1.79; ovăsul 
6, acum 1.79; fructele 2 pănă la 20, acum 
nu plătesc de loc; legumele 2 pănă la 20, 
acum sunt scutite; boul viu, pe cap 60, 
acum 35.71; vaci vii pe cap 30, acum 
7.14; porci 12 pănă la 22, acum 7.14; 
caii 50—100, acum 23 81; fire de bumbac 
simplu și duble "la 100 klg., 14—45, acum 
14—38.08; fabricate de bumbac, țesături 
și tricotage 220—400, cum 214.29; bum
bac în baloturi 380—400, acum 214.29; 
bumbac în baloturi 380—440, acum 38.95; 
broderii de bumbac pănă la 440, acum 
380.95; broderii de bumbac 730—800, 
acum 714; 29 alte fabricate de bumbac 
80—403, acum 80—380; fringhii 16, acum 
11.90; fire de lână tricotată neprâparată 
12—20, acum 3.57—33.33; mărfuri de lână 
în greutate de 500—700 grame, pe metrul 
pătrat 200, acum 119.05; covore împletite 
200, acum 119.05; mătăsuri 1000—1400, 
acum 952.38—1190 48; încălțăminte 100— 
145, acum 83,33; pielărie 110—240, acum 
59.52—238.10; unelte 12 — 150, acum 9.52 
—59.32; lăcătușerie 38.65, acum 20.81— 
59.52; cuțitărie 45—175, acum 35.71 — 
119 05; articole de fontă 6—40, acum 
4.76—20.24; mașini cu vapor etc. 20—40, 
20.24; mașini pentru industrii textile 7,15, 
acum 7.14—10; alte felurimi de mașini 
18—40, acum 11.90—35.71; produse chi
mice și culori anilice 15 la sută din va- 
lore, acum 23.81.

SOIRILE DILE1. y
— 1’.’ (30, Ianuarie

Un răspuns al Archiducelui Fran- 
cisc Ferdinand. Săptămâna trecută s’a 
dat în Viena balul primăriei, la care a 
asistat și Archiducele Francisc Ferdinand, 
representând pe monarchul. Archiducele 
ținu cercle, la care s’a adresat între alții 
și deputatului Gregorig-. „Dv. faceți parte 
din comisiunea pentru regularea Dunării ?**  
Gregorig răspunse afirmativ și adaogă; 
„Piedeca princială este la regularea Du
nării, încăpăținarea Ungariei. Aici ar tre
bui se se rostescă un cuvânt de la locu
rile înalte (Da muss ein Machtwort ge- 
schprochen werden!) Archiducele a răs
puns: „Da, așa esteu. — Mai târdiu, co- 
mentându-se viu acest răspuns în sala de 
bal, Gregorig a căutat să slăbescă efectul 
acestor cuvinte. Una din oficidsele vienese 
desminte scirea.

Student! greci în România. Săptă
mâna viitdre se va forma un comitet com
pus din profesori universitari și un alt 
comitet compus din studenți, spre a primi 
pe studenții greci, cari vor veni la Bucu- 
resci în luna Maiu, ca să întorcă visita 
ce li-s’a făcut. Aceste comitete vor pre
găti programa de primire.

Procesul lui Korn și Curia. La 
propunerea procurorului de cordnă Tassy, 

Curia a respins apelul ce i-l’a înaintat Ar
thur Korn contra sentinței tribunalului, 
care-1 condamnase la 6 luni închisore și 
200 cor. amendă. — Korn însă nu se va 
supăra, căci seim că el s’a refugiat dina
intea pedepsei, în Germania."

Tarul si bisericele din Turcia. 
Metropolitul șerb Inocențiu a primit cele 
dece mii de ruble dăruite de Țarul Rusiei, 
pentru bisericele sârbesc! din Turcia. Bu
curia Șerbilor macedoneni este forte mare.

Catastrofă pe calea ferată. Pe li
nia Baltimorand Ohio (America-de-Nord) 
s’au ciocnit două trenuri lângăiGraceland. 
In urma ciocnirei 24 pasageri șî-au pier
dut vieța, er 50 au fost grav răniți.

co- j
Nici mort nu-1 dau. Cererea Sulta- 

ja nului adresată guvernului frances, de a 
jn. înapoia la Constantinopol rămășițele mor

tuare ale cumnatului său Mahmud-Pașa, 
a fost refusată.

După 350 de ani. Lângă Rodez, de
partamentul Aveyron (Franța) s’a tăiat fi
lele acestea un castan fdrte bătrân. In 
interiorul scorburos al arborelui s’a găsit 
un schelet omenesc, din care s’a păstrat 
craniul și dsele mai puternice. Pe lângă; fise 
s’au găsit mai niulți bumbi, cari aveau gra
vată.pe ei o flore de crin, apoi o cătăramă 
de cingătore și o monedă cu data 1552. Din 
aceste indicii se deduce, că acestea sunt 
resturile vr’unui archebusier din cetatea 
Roque-Valzergues. Acest om probabil fu
gea și s’a refugiat pe arborele, care îna
inte cu 350 de ani era deja scorboros. El 
a cădut de de-asupra dintre crengi în 
scorbura trunchiului, de unde nu s’a mai 
putut libera. Sunt cunoscute .mai multe 
cașuri de felul acesta.

Duel cu dinamită. Americanii să scie 
că au șters din dicționarul lor cuvântul: 
im/posibil, întocmai cum făcuse și Napo
leon I. In adevăr nu esistă nimica, ce îna
intea unui yankee să nu fie cu putință. 
Colonelul Clarkson și inginerul Metrokins 
aveau să se bată în duel. Acest din urmă 
avea dreptul de a alege arma. Și el a ales 
... dinamita. La dra fixată adversarii și 
secundanții erau la fața locului. Fiecare 
avea cu sine câte cinci cartușe de dina
mită. Secundanții se urcară pe unul din 
cei mai înalți arbori și duelul se începu. 
Primele două cartușe au explodat fără 
efect. Cea de a trăia avii un efect formi
dabil. Secundanții cădură ca nisce pere 
copte de la locul lor de observațiune și 
după-ce și-au venit în fire, au căutat du- 
elanții și au găsit.... pălăria lui Clarkson 
și ghetele lui Metrokins. Secundanții au în 
cheiat proces verbal, în care au declarat, 
că legile cavalerismului au fost satisfăcute 
și apoi s’au dus liniștiți acasă.

Apele Dunărei crescând considera
bil, ghiața din docurî a început a se um
fla. Se crede, că decă va mai ține câte-va 
dile vreme mole, se va rupe și acestă 
ghiață. De două dile sloiuri mari de ghiață 
au început a curge pe Dunăre. Blocul de 
ghiață, care era prins la cotul Pisicei, a 
început a-se rupe de la margini. Ghiața 
ruptă în sloiuri mari a început a se scurge 
la vale. In cas că timpul va fi călduros 
încă câte-va dile, se speră ca Dunărea să 
se deschidă de la ‘cotul Pisicei Tote va- 
porele cari sunt acostate în portul Galați, 
au început a se pregăti pentru a fi gata 
de plecare la.orl-ce moment.

Mușcat de câne turbat. Băiatul Gh. 
Olteanu din Râșnov despre care am amin
tit, că a fost mușcat de un câne turbat, 
s’a reîntors de la institutul antirabic din 
Budapesta, unde i-s’au făcut injecțiunile 
necesare. Densul spune, că nu e adevărat, 
că Sasul ar fi murit, der atât el cât și 
Șasea având nevoie de un tratament mai 
îndelungat, au fost reținuți pe mai mult 
timp în institut.

Deslipirea unui bloc de stâncă. In 
hotarul Vișeului s’a desfăcut un bloc de 
stâncă prăvalindu-se în dfum. Tocmai 
atunci trecea pe acolo solgăbirăul Kosz- 
taczky, care a fost greu rănit.

B. Experiența de mai multi ani au consta
tat, că la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A. Moli lif - 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma 
ciile din provinciă să se ceră preparatul A. Mol, 
prbvădut cu matca de contravenție și subscriere.

Soiri locale.
Adunarea estraordinară a repre- 

sentanței comunale s’a ținut la terminul 
anunțat sub președința vicespanului Dr. 
Fr. Jekel. In comitetul de candidare au 
fost cleși ca membri de încredere: Fr. 
Neugeboren, I. Hellwig, Fr. Stiehler, Dr. 
Manoiu. H. Zintz și B. Popovici. La ordi
nea dilei era alegerea unui practicant fo
restier. Comitetul recomandă pe singurul 
candidat Emil Witting, care fu ales cu 
aclamație.

Chestiunea „Sfatului1*.  In diua de 
26 Novembrie s’a hotărît demolarea „sfa
tului" din Brașov și zidirea unui edificiu 
modern tot în locul sfatului celui vechiu. 
In ședința de alaltăieri a representanței 
comunale d-1 W. Paul a presentat o pe
tiție iscălită de dânsul și 100 de tovarăși, 
prin care invocând argumente istorice, 
technice și financiare cere a se reveni 
asupra conclusului de la 26 Noernvrie și 
a pune din nou Ia ordinea tjilei „chestiu
nea sfatului1*.  Petițiunea celor 100 a fost 
luată în considerare, ca fiind dorința ma
jorității representațiunei.

Deces. Andreiil Bidu, comerciant în 
piața Brașovului a repausat eri sera în 
etate de 42 ani. Fie-i țărîna ușdră!

Dispariția linei copile. Văduva lui 
Fejer Istvân din Brașov, e’spălătoresă. Eri 
dimineță pe la orele 8 și-a trimis copila 
cu numele Erzsi la o familie din cetate 
cu nisce rufe spălate. Copila nu s’a mai 
întors acasă. Mama desperată a căutat’o 
în tote părțile, fără să o găsescă.

Bătaie sângerosă. Feciorii Gh. Staig 
N. Purcărea și Gh. Brezau, s’au apucat la 
bătaie într’un birt din Scheid. Unul din 
ei a scos cuțitul și i-a aplicat lui Brezan 
trei împunsături.

Sinucidere. Calfa de morariu Gas
par Kerekes, de origine din Jaurin s’a 
împușcat eri sera cu un revolver în tîm- 
plă și a rămas mort pe loc. Sinucigașul 
era de 32 ani.

Recrutare. In cercul de sus al co
mitatului Brașov recrutarea va avă loc în 
dilele de 6 și 7 Martie.

Un fragment ' “
despre scrierea română.

De Non quis — sed quid.
— Fine. —

Academia Română vrând să aplaneze 
extravaganțele etimologice și fonetice, a 
stabilit o ortografie provisorică, basată pe 
principiul destul de potrivit al temperării 
fonetismului prin necesități etimologice 
et viceversa, codificând regulele speciale 
pe lângă susținerea literilor latine și a 
accentelor usitate în limbele romanice.

Așa bine rău cum s’a făcut, aveam 
cel puțin un centru autoritativ de or
tografie, de care puteam să ne ținem 
cu toții, reservat fiind dreptul ori-cărui 
literat, să facă propunerile de eventualele 
rectificări și perfecționări pe calea consti
tuțională a Academiei.

Ei! — Der anarchismul, ca ori și 
unde, și aci nu cunosce disciplină.

Adevărat că nici Academia nu s’a 
prea încordat cu disciplina, ci din con
tră a primit și premiat opuri cu ortografii 
chiar contrarie de a ei.

Sub pretext, că nu toți 'cari scriu 
românesce au cunoscințe etimologice, și 
cu atât mai puțin școlarii începători, ete- 
rodoxii noștri pretind pentru fie-care son, 
semn grafic deosebit, formându-și fie-care 
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ortografia proprie după chipul și asemă
narea lui.

Ei uită ce le-a spus marele magistru 
al fonetismului în criticele sale (III— 273) 
„că nici un alfabet din lume nu esprimă, 
și nu e în stare si esprime tote sonurile 
unei limbeu, la ceea ce noi cutezăm se 
adăogăm, că — decă novizatorii ortogra
fiei ar mai întregi alfabetul latin nu nu
mai cu slovele chirilice, ci și cu semnele 
■grafice ale fericitului Pumnu și ale acade
micianului Weigand din Lipsea, amplifi- 
■cându-le chiar și cu ieroglifele egiptene, 
— totuși nu-și vor ajunge scopul.

Mai observăm și aceea, că ortografia 
nu e făcută pentru mitocani, cari pot 
scrie cum le place, pentru că nu tipăresc 
■ca și Hausmeisterii nemți din Viena, cari 
pun anunțurile lor pe portă în nenumărate 
feluri de ortografie, d. e. în loc de: Ein 
Belt zu verlassen, scriu: An Bod, a Peth, 
a Pet etc. zu ferlasen, su werlazen, etc. 
etc., ci se stabilesce pentru literații, cari 
tipăresc opurile sale, și cunosc nu numai 
limba latină, ci cei mai mulți și pe cea 
francesă, ce o scriu corect cu tote etimo- 
logiele cuvintelor, cu tdte duplicatele li
berilor, cu tote nasalele neindicate, și cu 
tote finalele nepronunciate etc. — Apoi 
școlarul elementar, pănă ajunge la gra
matica analitică, învață la început mai 
mult în mod mecanic, ca și cel frances, 
carele decă la prima dată cetesce vous 
avez, nu va scrie nicl-odată vuzave, seu 
altcum. Așa și școlarul român, decă prima 
oră cetesce: român, nu va scrie nicl-odată 
rumîn, — de cum-va nu-1 corump grama
ticele dascablor neofiți, cari fug de școla 
latinistă ca dracul de tămâie.

Ei bine! scotă neologii noștri din 
limba română tote cuvintele de origine 
seu de formă latină, și atunci pot derîma 

;și statua lui Alexandri, de ce a băgat și 
ipe Români în cântul gintei latine?\

Ge se mai dicem și de partea mor
fologică a limbei române precum o for- 
meză novizatorii noștri, cari în loc se 
■edifice după un plan architectonic unitar» 
lasă pe singuraticii lucrători se înșire 
■cărămidele și lemnele fie-care după ca
pul său?

Prefixele române de, des, pe, per, re, 
res, etc., se înlocuesc cu antilatinismele 
■dă, dăz. pă, par, ră, răz, etc. d. e. darîni, 
sdăzfa.c, răsun, răzbat, pătrund, parcurs, 
/adecă a curs cp parul) etc.

Galici smele ca paregzamplu, peisaj 
<epuisat, dantist (omul lui Dante) etc. se 
lățesc în literatura beletristică și jurnalis
tică ca buruenile între florile române.

Nisce derivațiunl ca: cestie și chestie, 
cestiune și chestiune, etc., ce varieză tot 
■momentul fără de nici o regulă — sine 
lege vagantur —, dovedesc o lipsă totală 
de logică, ori o indiferență crasă.

Decă pe lângă sufixele adevărat ro
mânesc! : dune, și țiie (cu intonat! ce ni 
le-a păstrat literatura vechiă . bisericescă, 
d. e. rugăciune bărbăția, etc., neologii 
noștri au mai înpămentenit și pe țiune 
■adoptată de școla greco-francesă, care nu 
■sufere pe ce, ci, — apoi pe ție (cu i scurt) 
importată de școlarii piariștilor unguri, și 
,ai franciscanilor polonezi, d. e. obligație 
‘deputăție etc., — trebuiau cel puțin se 
flea pentru fie-care din aceste patru forme 
,derivative o nuanță de înțeles deosebit, 
■ca să nu ne blamăm înaintea lumei cu o 
adevărată inertia mentis.

Decă Academia a aflat cu cale d’a 
■elimina pe u final, prin aceea încă n’a 
■eliminat și pe iu, ca să scriem: un pui și 
tdoi pui, un strigoi și doi strigoi, etc.

Cel puțin trebue să facem deosebire 
între personalul conservator, și realul con
servatorul, auditor și auditoriu, etc.

Discordanțe ca scrieri noi, lucruri 
nouă etc., n’ar trebui să le găsim în ope- 
rile chiar și ale unor autori de renume.

In fine ce să mai dicem și de sin
taxa novizatorilor noștri, care a devalvat 
la o simplă traducere din vorbă în vorbă 
a sintaxei francese, ce nu o mai înțelege 
poporul sănătos de la munte.

Cine pote să înțelegă d. e. o cons- 
trucțiune ca acesta: asară, chiar Alteța sa 
a plecat pentru oraș? De ce a plecat

chiar alteța sa, și nu altul, vr’un aghio
tant său supleant (adjutant, suplent)? — 
De ce s’a ostenit alteța sa să facă un lu
cru, ce trebuia să-l facă orașul? etc.

Ce însemneză d. e. un ofițer în re
formă seu reformat ? vor sci cei din Ro
mânia. Der cei dincoce cunosc numai 
oficeri în uniformă și sub reformat vor 
crede că e vr’un calvin.

Au încercat unii de ai noștri se in
troducă procesul verbal pentru protocol, 
și acum nici așa nu e bine, ci să punem 
sumar, etc., pre când la noi sub proces 
se înțelege decurgerea unei cause liti- 
gante înaintea judecătorului, er sub su- 
mariu se înțelege resultatul adunării de 
numeri.

De aci se vede, că pe lângă totă 
dorința d’a unifica limba — totuși trebue 
să ținem cont și de provincialismele con
diționate de legislațiunea țării, de institu- 
țiunile fie-cărui stat, și de obiceiurile lo
cali etc. a căror numiri nu se pot schimba 
în tote dilele ca cămașa.

Asociațiunea literară română din Si- 
biiu a inițiat unificarea limbei, deschizând 
prin jurnalele de aici chiar și rubrică 
separată pentru îndreptarea păcatelor liiti- 
bistice. Der cine să le îndrepteze, ca să 
placă și celor de dincolo? Ei între ei, ca 
șchiopul pe orbul? Au și încercat unii 
— stricând și mai rău.

Așa nu se prinde iepurele! După 
părerea nostră ar trebui să se deschidă 
prin jurnalele din România rubrică spe
cială pentru defectele limbei de dincoce, 
er în jurnale de aici rubrică pentru de
fectele limbistice de dincolo, — reprodu- 
cându-se reciproc.

Numai atunci vom vede, cari sunt 
mai păcătoși?

Medium tenuere beati.

Miseria învățătorilor în Rusia.
Intr’o foie pedagogică rusescă poves- 

tesce o învețătdre următorele:
învățătorul, pe lângă care ea func

ționa ca ajutore, era bărbat în etate de 
35 ani și era în învățământ de 15 ani. 
E însurat și are 5 copii. Salarul lui 
anual este de 100 ruble, va să dică 400 
corone. Miseria ce domnesce în acestă 
familie este de nedescris. Numai din te
nacitatea cea mare a rassei slave ne pu
tem esplica, că acest om a perseverat 
atât timp în acest post. El locuesce cu 
familia sa în două odăițe lângă șcdlă. La 
ceaiul de dimineță se sfătuesc ce să mă
nânce în acea di: Curechiu nu este, car
tofi mai sunt pentru o mâncare; tărîțe nu 
mai sunt. Copiii nu vreu să mănânce 
pânea fără lapte. Insă de unde să ia 
lapte? Bani nu sunt.

Femeia vrea să facă foc. Nu sunt 
lemne. In timp ce grijile vieții îl năpăs- 
tuesc pe bietul om de dimineță, afară se 
aude sgomotul elevilor. Cu ce gânduri și 
sentimente pote se între acest om în 
șcălă? Se pote gândi cineva în asemenea 
împrejurări la educația tinerimei țărănesc!, 
atât de sălbatice? învățătorul întră în 
clasă să facă ordine. Acolo se începe ur
mătorul dialog: „Băiete, vino încoce 1“ — 
Băiatul vine. „Mi-se pare, că voi aveți 
vacă cu lapte, du-te, fătul meu, adă-mi 
o ulcică de lapte“. Băiatul se duce și 
aduce lapte. Tot în acest chip face învăță
torul rechisiții de curechiu, castraveți etc. 
Une-ori se aplică și alte mijldce, spre a 
ajunge în posesiunea hranei indispensa
bile. învățătorul întră mânios în clasă și 
începe se dojenescă băieții și să i apuce 
de per. In sfârșit se opresce la unul și 
strigă cătră el: „Eși din șcdlă! Adă căr
țile încoce! Cărțile sunt ale școlei! Tu 
ești elimenat din șcdlă !“ — Băiatul plânge 
și dă cărțile. După o oră vine mama băia
tului cu o dlă de lapte și făcând o ple
căciune înaintea învățătorului, <flce: „De 
ce ini-ai isgonit băiatul de la șcdlă, tă- 
tușcă? Etă țî-am adus lapte!" — „iți mul
țumesc mătușico!', Z'ce învățătorul, „l’am 
spăriat nițel, era prea ștrengar; pote să 
vină erăși I Dăr stăi! Încă ceva. Am audit, 
că ai curechiu! Trimite-mi puțin!" — 
„Bine tătușcă, am să-ți trimit, der nu-mi

mai isgoni băiatul!“ Femeia se îndepăr- 
teză. Elevul se întorce la șcdlă cu cu- 
rechiul și îșT capătă îndărăt cărțile. Se 
întâmplă însă, că nu vine mama băiatului, 
ci vine tatăl său, care' apoi îi trage învă
țătorului o înjurătură strașnică în fața 
băieților. învățătorul se pote considera 
încă norocos, decă reușesce a-1 calma pe 
omul furios. Se întâmplă însă, că omul 
după ce și-a dat vânt indignării în șcdlă, 
se mai duce și la supraveghiătorul școlei 
și îl pîresce pe învățător.

Supraveghiătorul, un țăran bogat, 
care are întreg satul în punga sa, și îna
intea căruia toți se închină, vine la șcdlă 
și în fața elevilor îl spală a doua-dră fără 
săpun pe bietul învățător. Ce pote să-i 
răspundă omul nevoieș, când scie, că 
mâne ori poimâne tot la el va trebui să 
mergă, să cerșescă o rublă două, pănă își 
va lua miserabilul salar? Este trist de tot 
spectacolul, când învățătorul își îmbracă 
zechea ruptă și în loc de brâul rusesc, 
încingendu-se cu un ștergar, se duce în 
sat să cerșescă lapte, seu altele de ale 
gurei.

Situația învătătorelor este și mai ti- 
călosă. Astădi vine inspectorul școlar și 
face un ofert rușinos fetei lipsite de ori-ce 
ocrotire, mâne îi pătrunde un ghiorlan 
beat în odaie. Subiectele acestea brutale 
se portă ca nisce stăpâni absoluțî. Plătesc 
învățătorei o lefă miserabilă și cer de la 
ele împlinirea tuturor dorințelor lor. In 
guvernamentul Chersonesului se află în- 
vățătdre, cari primesc pe an o lefă de 
câte 80 corone’

Dare de semâ, și mulțumită publică,.
Gu ocasiunea petrecerii de la anul 

nou, arangiată de Reuniunea femeilor ro
mâne pentru ajutorarea văduvelor sărace 
s’a încasat suma de cor. 857.60; s’a spe- 
sat 556.10. resultă deci un venit curat de 
cor. 301.50. Au contribuit mai mult de cât 
era costul biletelor cumpărate următorii 
binevoitori și binevoitore:

F. A. 50 cor. Frații Schutz 36 cor. 
Dr. N. Vecerdea, 0. I., Dr. Eug. Mețianu, 
Dr. N. Mănoiu câte 20 cor. Elena A. Po
povic! 16 cor. luliu Popp 14 cor. Weer, 
președintele trib., George Ghelariu, N. Dima 
Petru Nemeș, Cains G. Popp câte 10 cor. 
Maria de Steriu 8 cor. Bălașa Blebea, Con
tele Stefan Lazar, Dr. Iosif Blaga. Con
stanța Popp, C. I. L, Eleftera Safrano câte 
6 cor.

George Popovici, maior, Arseniu Vlai- 
cu, St. Stinghe, Liți Necșa, Dr, I Moșoiu, 
câte 5 cor. Mihail Navrea, Carolina Ciur- 
cu, Tache Stănescu, Catinca Pușcariu, 
Emilia Sanciali. Baronesa Carais, Elena 
Blebea, N. de Șustai, Maria G. Stănescu, 
Zoe Petrie, Elena Sabadeanu. Dr. G. Ba- 
iulescu. Elena E. Mihalovici, I. G. Eremia, 
Heinrich Aronsohn. Virgil Onițiu, Euf. I. 
Avrigeanu, Maria Lupan, câte 4 cor.

Dr. Fruma, Leut. Liebig. Maria Macsi- 
milian, Cornel Aiser, N. Grădinar câte 3 
cor. Sofronie Roșea, Contele Wolkenstein, 
Maria Baiulescu, loan N. Bidu. Maria Bur- 
duloiu, Elena Baiulescu, Căpitanul Popa, 
Maria Stinghe, Maria Macsim, Agnes Dușoiu, 
Dumitru Pascu, Maria Branisce, I. Paraschiva 
Maria I. Munteanu, Dr. I. Hosanu, Capel. 
N. Fizeșan, câte 2 cor.

Fldrea Suciu 1.60 cor. Leut, Schwarz 
Lucia Bologa, G. de Iekim, Maria Precup, 
George Mercficșan, Paraschiva Gămulea, 
Maria Băncilă, prof. Banciu câte 1 cor.

Esprimărn pe acâstă cale tuturora 
cea mai viuă mulțămită.

Asemenea ne simțim îndatorați a ex
prima cea mai vie mulțămită și recunos- 
cință și Stimaților domni, cari au bine
voit a ne da spriginul întru reușita pe
trecerii, în calitate de arangeri ai pe
trecerii.

Brașov, din ședința Comitetului Reu
niunii, ținută la 15/28 Ian. 1903.

Balașa Blebea, Dr. I. Blaga,
presidents. secretar. 

ULTIME SOIRI.
Petersburg, 30 Ianuarie. „Vecer- 

naja Gazettau anunță, că Austro- 
Ungaria și Rusia vor adresa în cu
rând o notă colectivă cătră Portă, 
în care vor declara, că reformele 
inaugurate de Portă nu sunt suficiente 
și vor provoca-o se convoce în Con- 
stantincpole o conferetiță internațională

căreia i-se vor presenta un nou pla 
de reforme. Acest plan a fost co
municat marilor puteri. Sub durata 
conferenței se va concentra la Sa
lonic o mare flotă internațională.

Paris, 30 Ianuarie. Acjî s’a dis
tribuit membrilor parlamentului car
tea galbenă referitore la afacerile 
din Macedonia. După raportele con
sulilor francesT, la primăvară se pote 
aștepta isbucnirea unei mari rescole.

Diverse.
Stîrpirea beției în Turcia. Con

secințele iradelei Sultanului în contra ra
chiului, au început a-se arăta. Totă lumea 
se feresce să mergă prin cârciume. Cine 
umblă pe stradă cu pași nesiguri, este 
arestat. Turcii cari sunt prinși prin loca
lurile de bere, de vin ori de rachiu, sunt 
luați pe sus, trimiși la poliția din Pera 
seu Stambul, unde trebue să depue un 
jurământ solemn, că se vor lăsa cu totul 
de băuturi spirtdse. Cine calcă jurământul, 
va suferi o mare pedâpsă.

O turcoică a adresat Sultanului o 
scrisore deschisă, în care-i mulțumesce 
pentru ordinul dat, dorindu-i tote fericirile 
raiului, căci bărbatul ei bețiv, a încetat 
să bea și s’a făcut om cu minte, îngrijind 
de casă și de copii.

Numărdsele cârciume cu rachiu din 
Galata, cu mesele de lemn, cu scaunele 
împletite cu papură, numărăsele localuri, 
în cari mușteriii iau pe picior un rachiu 
cu renumitul „mezelic", ce se compune 
de ordinar dintr’o bucată de brânză, pesce 
seu icre, tote au rămas pustii.

In berăriele din Galata și din Stam
bul antreprenorii stau întinși pe divanuri, 
dormind, er servitorii stau în picidre, cu 
brațele încrucișate, răzimați de părete. 
Numai Rhagib Bey, odăiașul Sultanului, 
proprietarul moșiei Omurdja, unde stăpâ
nul ține un mare deposit de cognac, face 
haz și-și umple buzunarele cu lire, căci 
cognacul său este „turcesc“, pe care Turcii 
îl pot cumpăra și-l pot bea acasă. Acest 
cognac e de sigur tot din aceeași drojdie, 
din care se fac tote spirturile, însă Rha
gib Bey a fost odată și mare-Vizir.

In armata turcescă sunt număroși ge
nerali în vîrstă de 22—24 de ani, aștep
tând să capete și titlul de pașă.

Nici o favore însă nu este așa de 
mare, ca favdrea acordată cognacului lui 
Rhagib Bey, favoritul Sultanului.

Duel între doctorese. La Filadelfia 
era o tînără femeie, doctor în medicină, 
după o metodă curiosă. După ea sănăta
tea era cea mai rea din băle, o stare de 
lîncedelă, bălele — cele pe cari le nu
mim noi așa, nu sunt decât crise salva
tore, cari duc organismul spre perfecțio
nare și bine înțeles îmbogățesc și pe doc
tori. Miss Lyons, trata pe dmenii sănătoși 
fiind-că erau bolnavi, și pe cei bolnavi 
pentru a-le înlesni crisa.

Trei maxime punea ea în practică: 
Omul trebue să dormă sub arbori, pentru 
a primi fluidul vital universal. Trebue să 
ducă o vieță primitivă ca strămoșii-no^tri, 
adecă să cunoscă frica de inamic, neliniș
tea, mânia, emoțiunea, omorul, și îu sfîrșit: 

Trebue să mănânce în abondență o- 
trăvurile, pe cari animalele le găsesc în 
plante.

In consecință Miss Lyons, prepara 
flitruri extrem de amare, pe cari clientela 
sa le asorbea cu entusiasm. O rivală a lui 
Miss Lyons, Miss Relief, întreprinse con
tra ei o campanie violentă și creă un diar 
întitulat „Lyons nebuna". Miss Lyons îi 
trimise martorii. Arma alesă fii unul din 
puternicele elixiruri ale lui Miss Lyons.— 
Una din combatante, alâsă prin tragere la 
sorți, trebuia se bea un pahar întreg cu 
acest elixir. — Sorții cădură asupra lui 
Miss Relief, care se esecuta.

Fii cuprinsă de convulsiuni îngrozi- 
tore, cari durară o di întregă, apoi leșină.

Gând se trezi, era complect vinde
cată de-o bolă de stomac, de care suferea 
de trei ani de cjlile.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 29 Ianuarie n.

Europa: Landau, Brăila ; Balan eseu 
voiagior, Budapesta; Ionescu, comerciant, 
Azuga; Leonhardt, Sighișdra; Eder, Deutsch 
Pesta; Tschuk, Rolovrat, Rraisl, Rosier 
Ornstein, Weiss, Ostermayer, Viena.

Proprietar : !Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Slureșiaau“ 
din Srașcv, 

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

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

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei41 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Pribeag, ediția I ă de loan Iosif Ste- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Maoedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și critci de N. Râ- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b porto.

Lira Sionului seu căutarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. piu? 
10 b. porto.

Taina norocului seu Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Btânduș. Acbsta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-|-10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă cor. 1.60 plus 10 b. porto, P ntrn 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcdlă de J. Pariu, 30 b. 
dius 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
țiunii de 1. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de 1. 
Bariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia Calvarului de abat 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de iect. „Inoeențiu M. Clain“ 
diu (Blașiu. Prețu' 2 cor. pentru România 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Bind, poesii macedo
nene originale și daco-iomâne de P. Vulcan, 
<or. 2 (pl. porto 10 b.)

Cartea, Săt^nului, novele de Em. 
P răeanv, cor, 1 (pl. 5 b, por.)

„In veltâre*  novele și impresii de 
Viăhuță, cor. l-25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimei'i, Anul I. foia 
de ounoscmțe folositore de prof. I. Moistl- 
legat în păreți tari costă 5 cor." (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al 'Kamel seu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de JDr. T. Prețul 60 b. (-]- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganui. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves 
tire din vieța Românilor bihoreni, de L. 
Hudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor- 
(-ț 10 b. porto.)

Ilisete și zâmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (ou posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de [. P. Reteganul Pr. 24 b. 
eu porto 30 b.

Nopți de ernă. novele pentru popor, 
de G‘<)rqe Si>nu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Rtfegnnul. Vre-o 
60 de poe-ii glumețe. Pr. 80 b. (-j- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
i rețul 2 cor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de Teodor 
Bule-, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre Avram 
laueu â lunate și j.ubli; ate de Simeon FI. 
Marian Prețul 1 cor. (-|- 10 b. porto) 

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu. 
I'rețul 60 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un traotat intro- 
rlti 'iiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
io-if Blaga. Prețul c ortine 3.60 (plus 30 b 
P rt. )

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru ovasiunî funebralL Aranjată prin 
N. F. Nenruții. Ediț. IV. Prețul 50 ban!, 
ț-j- 5 b. p.)

Bocete ad că Cântări Ia morțî, adu
nate de L Pup-Reteganui. Prețul 80 ba I. 
(+ 10 b. p.)

Mata! HigariiM.
A apărut și se pbte 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, târ
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 urinăm"). 
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 lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole; 
„Dușmanii economiei11 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea (pomilor" de A. Bol dor, „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 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

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

8

Cursul la bursa din Viena,
Din 21 Ianuarie n. 1903

Renta ung. de aur 4(l/0................... 121 20
Renta de corone ung. 4°/0 • - • 99.80
Impr. căii. fer. ung. în aur • 94 —
Iinpr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.65
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.—
BoDurI rurale ungare 4% . . . . 101.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.-
Impr. ung. cu premii.................... 201 75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.-
Renta de hârtie austr. . . . . . 100.80
Renta de argint austr....................... 100.80
Renta de aur austr............................ 121.25
IRente austr. 4°/0 de corone . . 101 75
LosurI din 1860.................................. 156 —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.83
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 751.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 706.—
NapoleondorI.................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . . 117.10
London vista............................. 239.90
Paris vista.................................. 95.47
Note italiene ............................. 95.40

»ie iui Moli
Tes-SiuisSge sswnsai,' «ieeă Uăcau*e  ets48ă eaîe |»rove«Jută eu marea de 

aperisre a lui A. Moli șl ®u subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorboidelor și 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încâce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 3.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

1
Franzbrăh.hțw'eii^ și a lui

B'S names! decă fiecare sticlă este-o rovedută cu marca, de scutire și cu wtu iiau11is smnidi, piuinbui iui a. moii.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotaț) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cor6::e 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săoun 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 provețlutâ cu marca 
de aperare A. Moil. 

'ffrlmiierea prlmeipală prin 
Fmrfifimcistsai A.

g. și r. toisor al cnr|ii imperiale Viena, TucNaiibeii 9
Comande din provinciă se efectueză țiinic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceră anumit preparatele provă^ute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui J. MOLL.

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

te 

fi

A E C 2L:
seu !Rv-‘

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

cel mai ieftisa.

O Eb c i a

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se cagwiă ^retiifihdiBnr

9 a
92 a 
i f w

"1'1'UI CIOBI 
(inserțirai și reclame) 

samf & se adresa subscrisei 
•srlmissistratiune. casuȘ jbm-
f fîcăfi'îâ ubiuî asîssssesiu- mas misP 
iî<o se face scăalemesat.
«are cs’esce ©is ©ât pubiscarea 

fae® mas d® multe-ori.

Administr, „Gazetei Trans.M

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucății de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

80 -40.(725),

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
*■ Pentru România și străinătate:

£© V<?©î Hal . . .
?© șes© Haa... §0 
f>© w aa . . . . . 40

Pentru Austro-Ungaria: 
^8 fcîâi 112.511 . . S 
P© șss© Haa . . lâ 
Jgiaaa . . . . §4

Abonamente h numerele cu data. de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria:
aa . . .
g®s© Hal
fcș©5 Hal.

Q

Q
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4 
§
1

33

33
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Pentru România și străinătate:
i3© aa . . . . .
P© șâs® Hal . .
î© iași Hai . .

- L’i * -- ------------

Abonamentele
----- o mandate poștale, o------

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

A<iBM0aB§straț8nasea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

se fac mai ușor și mai repede prin

W” „Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO RL se vinde 
la librăria și Nic. I. Ciurcn la tremias Nepoții. "Wi

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


