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Hotărîrea KossuthîșWcr.
In tabera partidei kossuthiste 

s’a decis așa-dâr a continua lupta în 
contra proiectelor de lege militare. 
Au trecut cinci săptămâni, de când 
s’a început în cameră desbaterea 
asupra lor. Până acuma au vorbit 
vre-o trei-tjecl de membrii ai numi
tei partide și mai sunt încă vre-o 
cinci-decl, gata de a ține vorbiri 
lungi pentru continuarea obstructin’ 
nei, căci de acăsta e vorba. Afară 
de aceștia sunt membri grupului 
Szederkenyi și aceia ai partidei po
porale, cari s-au solidarisat cu kos- 
suthiștii în combaterea proiectelor 
militare.

In ajunul conferenței de alaltă 
eri a partidei independiste se vor
bea, că câți-va dintre membrii ei vor 
face propunerea ca partida să curme 
lupta în contra proiectelor militare, 
ținând sâmă de esigentele constela
ției actuale politice. S’a întâmplat 
însă, că cu câte-va 6 re mai înainte, 
în după ameda acelei cjile, vice-pre- 
ședintele partidei, care între toți se 
bucură ac|l în cercurile kossuthiste 
de cea mai mare popularitate, Bela 
Barabas, ținuse un discurs în cameră, 
cu care a făcut sensație debitând 
părerile și ideile cele mai estreme 
anti-austriace, anti-dinastice și con
trare armatei comune și organisației 
sale actuale și terminând cu asigu
rarea solemnelă, că ei, independiștii, 
se vor împotrivi din răsputeri pro
iectului de lege și nu-1 vor primi.

Acăsta vorbire a lui Barabaș a 
impresionat așa de mult pe soții săi 
din partid, încât cei ce-șl propuse
seră a pleda pentru schimbarea ati- 
tudinei obstrucționiste, nici că s’au 
mai gândit a dice un singur cuvânt 
în acăsta cestiune. Resultatul a fost, 
că clubul kossuthist a luat decisiu- 
nea unanimă, de a continua cu ho- 
tărîre lupta contra proiectelor mili
tare, ăr organul grupului Barabaș 

anunță acăsta cu îngâmfarea îndati
nată, scriind:

„D-l Pittreich (ministrul comun 
de resboiu) d-l Beck (șeful statului 
major general) și generalii săi, cari 
toți sunt membrii a celui mai înalt 
„Hofkriegsrath", se ia odată la cu- 
noscință, că de geaba au hotărît ei 
în Viena mărirea contingentului ar
matei, căci în Ungaria nu vor pută 
strînge mai mulți recruți, decât au 
strîns până acum".

După-cum am indicat deja frac
țiunile oposițiunei maghiare sunt în 
stare a continua campania lor obs
trucționistă cu succes și pot tră- 
găna încă o lună, două, dăcă nu și 
mai mult, desbaterea asupra proiec
telor militare.

Atitudinea acăsta a oposiției 
aduce pe guvern în mare strîmtore 
și de nu cumva mâne, poimâne ba
ronul Fejărvary, cel atât de urgisit 
și numit „slugă al dinastiei11, va 
aduce de la Viena câteva nouă con
cesiuni, fie și mai neînsemnate, pentru 
îmblândirea șovinismului „indignat", 
ușor li-se va pută întâmpla și pro- 
rocilor erei lui Szell, ceva omenesc 
și întreg ministeriul pote să se vadă 
constrîns a se retrage.

La acăsta a făcut alusiune Ba. 
rabaș în vorbirea sa, când a cfis că, 
guvernul său va retrage proiectele, 
seu va da garanță tare, că tote 
drepturile națiunei se vor valora 
față cu armata și în armată.

A mers însă un pas și mai de
parte vice-președintele independiști- 
lor, cel cu gura mare, și nu s’a măr
ginit numai a amenința guvernul și 
a-i cere se disolve dieta și să aducă 
proiectele militare înaintea alegăto
rilor țării, ci a mers pănă a ame
nința și dinastia, declarând, că inte
resele ei contrastăză mereu cu ale 
națiunei maghiare.

Nu se va spăria lumea de aceste 
amenințări ale representantului cer
cului Oradiei-marl. Cu tăte astea nu- 

trebue trecut cu vederea, că în sî 
nul poporului maghiar s’a produs un 
curent puternic contra proiectelor mi
litare și a, organisației armatei.

' Vorbitorul din cestiune al kos- 
suthiștilor a fost în posiție a dovedi, 
că sunt mai mulți deputațl guver
namentali, cari apără în mod ser
vil proiectele guvernului, pe când 
alegătorii lor maghiari au protestat 
de acasă unanim în contra acestor 
proiecte.

Aceste sunt resultatele agitațiu- 
nei purtate neîntrerupt și fără cru
țare, și cei-ce au semănat vânt, vor 
căpăta furtună.

Tunuri nouă pentru artileria 
română. Unele diare din BucurescI au 
răspândit scirea cum că ministrul de răsboiu 
ar fi făcut o importantă comandă de tu
nuri nouă la fabrica Krupp, fără să'fi pro
cedat la experiențe suficiente asupra noue- 
lor piese și în paguba ofertelor analdge 
făcute de alte case mari din Europa.

Aserțiunea dice „L’Independence Rou- 
maine“ organ guvernamental, e falșă. Ad
ministrația răsboiului studiază într’adevăr 
cestiunea renoirei artileriei năstre, dăr nu 
s’a fixat încă asupra alegerei în acestă 
privință. Fabrica Krupp, dice mai departe 
numitul cjiar, a presentat patru tunuri cu 
tir repede și cu frână hidraulică de un 
model care se apropie de cel adoptat de 
armata francesă și cu cari se fac acum 
experiențe pe câmpul de tir de lă Dadi- 
lov, dăr încercările sunt abia la început, 
aceste încercări nu vor fi găta de cât în 
Octomvrie viitor și este imposibil de pre- 
vădut de pe acum care va fi resultatul și 
părerea comitetului superior al artileriei, 
care le urmăresce și va avă să se 
pronunțe. „Adaugem" sfîrșesce „L’Indep. 
Roum." „că nici o hotărîre nu se va lua 
decât după studii seridse și îndelungate 
experiențe".

Nouă proiecte de lege ale gu
vernului român. Eri consiliul de mi
niștri s’a sfătuit asupra proiectelor de 
lege, care vor trebui se fie votate de ca

meră înaintea închiderei sesiunei ei ordi
nare (1 Martie v.):

Ministrul de interne d-l V. Lascăr 
studieză acum un proiect de reformă a 
administrațiunei. Acest proiect prevede, 
că în viitor secretarii comunelor rurale 
(notarii), ajutorii de sub-prefecțî și sub- 
prefecții vor trebui să împlinăscă 6re-carl 
conditiuni de admisibilitate.

In ce privesce proiectul de organi- 
sare a poliției generale a statului, pe care 
ministrul de interne l’a presentat deja ca
merei, el se află acuma în desbaterea bi
rourilor camerei.

Ministrul de finanțe d-l Emil Costi- 
nescu a depus alaltă-erl pe biroul camerei 
un proiect de lege, ce tinde a reduce 
taxa pentru consumațiunea zahărului cu 
5 centime. — Se mai vorbesce, că minis
trul de finanțe are de gând a presenta 
camerei și un proiect de lege pentru re
ducerea drepturilor asupra consumațiunei 
berei.

Probleme economice.
(Reuniuni de credit și economie. Societăți coope

rative de producțiune și desfacere.)

III.
In următârele vom desfășura 

amănunțit vederile și părerile, ce 
ni-le suscitâză problema concentrării 
și ameliorării producțiunei nbstre 
naționale în ținuturile din cestiune:

Ne-am întrebat, când am cetit pros
pectul de înființare a unei nouă bănci 
„Porumbăceana" în Porumbacul - de - jos, 
la ce are să servăscă ea și care-i este sco
pul specific și propriu al ei, când Viștea 
este la o palmă de loc de ea cu „Olteana", 
ce esistă deja de 10 ani? Ne-am întrebat, 
decă nevoile ivite din nou nu s’ar fi pu
tut satisface cumva prin mărirea capitalu
lui social al băocei deja esistente și care 
dispunea deja de 10 ani de un personal 
instruit și cu 6re-care esperiență?

In împrejurările mai sus schițate ale 
acestor ținuturi, ara înțelege mult mai bine 
fundarea unei bănci ori societățipe ac
țiuni, ori comandită, pentru punerea în*es-
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Istoria unei crime.
De Maxim Gorki.

(4) (Urmare)

— Du-te numai, du-te, dicea el rînjin- 
du-se. „Mă-ta o se se bucure tare, vădând, 
ce câștig frumos ai avut și cât de elegant 
ești îmbrăcat!"

Pe Ionel îl mai reținea în ’oraș și 
speranța mută, că în cele din urmă totuși 
o să reușăscă a întră în vr’o slujbă. Une
ori credea, că se va găsi vr’un om bogat, 
căruia i-se va face milă de el, altă-dată 
credea că Salakin va găsi vr’un mijloc spre 
a-1 scdte din calicie. Speranța acesta o 
avea de altmintrea și Salakin, care dicea 
adesea: „Nu face nimica 1 O se găsim noi 
o portiță! O să vedl, că are să fie bine!"

Și o dicea acesta cu un aer de mare 
încredere în sine, uitându-se în același 
timp forte aspru la Ionel. In urma aces
tora lui Ionel i-se sugera mereu credința, 
că Salakin va isbuti în cele din urmă.

, Cu tdte acestea cum stătea așa cul
cat lângă tovarășul său, îi veni în gând, 

că ar fi bine să-i cadă din plafond lui Sa
lakin o cărămidă în cap și să-l trimită pe 
cealaltă lume. Și își aducea aminte, cum 
în ndptea trecută îi deșteptă pe toți din 
somn un țipet strident și par’că vedea și 
acuma fața plină de sânge a unuia] dintre 
tovarășii din suterană, în capul căruia că- 
duse o cărămidă....

— Multă brânză n’ai fi putut cum
păra pe cele șăse-deci de copece ale tale. 
Dăcă însă....

— Ce?
— Dăcă ai ave curagiul....
— Ce să fac ?
— Ei, nimica.
Ionel se puse pe gânduri, apoi dise : 

„Nu scii să întreprind! nici tu nimica. Ești 
un derbedeu și un palavragiu!"

- Eu?
— Tu.
— O ho! Eu ași sci se întreprind ceva.
— Să te văd!
— Să-ți spun ?
— Spune!
— Eu ți-o spun, der...
— Nu scii nimica să spuni, replică 

Ionel apăsat.

Salakin începu să se agite și să se 
întdrcă și sucescă neliniștit în culcuș, ăr 
Ionel îi întdrse spatele, suspină desperat 
și șopti: „Domne, Dumnedeule! Măcar o 
cdjă de pâne!"...

Stătură cât-va timp tăcuți și nemiș- 
cați, apoi se ridică Salakin, își aplecă ca
pul peste Ionel, își apropiă buzele de ure
chea lui și îi spuse încet: Ioane, — as
cultă! Haid’cu mine!

— Unde? întrebă Ionel tot așa de 
încet.

— La Borissovo.
— Ce să facem acolo?
— Am să-ți spun pe drum.
— Spune-mi acuma!
— Haide, se plecăm odată. Am șă-ți 

spun pe urmă. Să mergem și să-l prădăm 
pe Mafteiu...

— Ba să te ia dracul! dise Ionel în- 
grijat și năcăjit.

Salakin însă se aplecă din nou la 
urechea lui și îi șopti: „Ascultă-mă: ni
mic nu e mai simplu! Mergem acolo, fa
cem ispravă bună și ne întorcem erășî 
aici! Cine să ne bănuăscă de ceva. Eu 
cunosc acolo tdte cărările, — sciu tdte în- 
cuietorile, sciu unde-și ține Mafteiu banii... 

are și argintărie — linguri și d’al d’astea 
într’nn dulap cu uși de sticlă....

Respirația ferbinte a lui Salakin în
călzi obrazul lui Ionel și frica începu să 
dispară din sufletul lui. Cu tote acestea 
îi răspunse: „Fugi d’aci diavole !“

— Der ai nițică răbdare. Pe urmă 
am pute să ducem o vieță! Gândesce-te 
bine: o singură dată — și pe urmă ne 
săturăm, ne cumpărăm haine si cisme....

Ionel tăcea, Salakin însă îi vorbia 
mereu la ureche.

In sferșitîntrebă Ionel: Are Mafteiu 
mulți bani?

5.
Trei ijile după acăstă convorbire, 

amândoi mergeau des de diminăță pe dru
mul de teră, umăr la umăr, și Salakin vor
bia forte convingător cătră tovarășul său, 
uitându-i-se în ochi: „Mă înțelegi, întâiu 
aprindem șura cu fenul — și când or da 
flăcările, vor alerga toți se stingă— Maf
teiu va fi și el la șură, ăr noi mergem și 
jefuim!....

— Și decă ne vor prinde? întrebă 
Ionel îngrijat.
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ploatare a vr’unui munte, prin înființarea 
de lăptării și cășerii sistematice, seu lua
rea în tăiere a vre-unei păduri seculare 
din numărosele păduri de brad și molid 
încă neatinse de secure ale comunelor, 
său pentru deschiderea unei cariere de 
petră, ori mine de cărbuni, său pentru a 
încuragia și crea un debușeu industriei 
textile de casă românescă și a-o scdte 
din Bundata și Poiana Merului la lumina 
(Jilei, de a-o perfecționa și fasona și a-i 
deschide drumul și debușeul cătră cen
trele și piețele mari de consumațiune și 
desfacere. Altul pdte ar fi găsit, că este 
mai util un sindicat agricol și de produc- 
țiune, cu menirea de-a încuragia cultura 
merelor pătule în massă (cari în grădinile 
și moșiorele comasate și în clima răcordsă 
de la Bran pănă sus la Cruce, ca în cele 
de la Poiana Mărului, Tohane, Zernesci 
și pănă pe la Holbav reușesc de minune) 
ca cu toții se se pună pe o cultură in
tensivă a merelor, pe cari să le adune 
apoi la Zernesci ori Tohan, ca stațiune 
principală de concentrațiune și espedițiune 
comutativă. Acesta era evident un mare 
bine și de folos pentru popor.

Am înțelege mai mult scopul și ros
tul, când una din băncile nou înființate, 
s’ar pute lăuda, că dă banii c’un procent 
mai scădut decât cealaltă, ca prin concu
rența ce-i va face, să-o silescă și pe cea
laltă să-și reducă scontul ei în favorul 
obștei, însă acâsta de sigur, că nu-o va 
pute face.

Der a înființa o bancă case dai bani 
cu dobândă, numai și numai fiind-că și 
ceilalți au bancă și dau bani cu dobândă, 
— întrebăm, ce profit o se tragă de aici 
poporul, avuția și producțiunea națională ?!

Același lucru și observațiune este de 
dis și în privința „Porumbăcenei" față de 
„Olteana11. Scopul ei ar fi fost mai lău
dabil, decă se înființa ca se introducă irri- 
gațiunea prin regularea număroselor văi 
de munte pentru udarea fânațelor, ca să 
le potă dmenii cosi de 4—5 ori pe an în 
loc de odată seu de două ori, seu de a 
lua în esploatare și apune în tăiere unele 
părți din numărosele păduri comunale se
culare și punerea lemnului în vândare, ce 
adi se putredesce în pădure fără de nici 
un folos pentru nimeni, — prin aducerea 
de niscai-va tăietori și cioplitori de me
serie, dela cari să învețe și cei locali de
bitarea și fasonarea sistematică a lemne
lor, după calitate, de la Kraineri, Ruteni 
și Românii din Maramureș, ca la cei lo
cali de-ocamdată se le dea câștig și ocu- 
pațiune în decursul iernei și a sesonului 
mort la scurtarea lemnelor, estragerea și 
transportul lor, er la alții la facerea de 
plantații și împăduriri nouă, la punerea în 
valdre a unor terenuri sterile, care se ser- 
vescă de model și esemplu și la alții, și 
care spese trec peste puterile unui singur 

particular ori a vr’unei comune rurale. 
Aceste ar ave un scop și un rost bine 
determinat, și mult mai în favorul popo
rului agricol și al comunelor ca și al so
cietarilor, decât a înființa o bancă numai 
pentru-că au și ceilalți bancă, ori pentru 
a scote ceva venit mai mare la comună, 
ori plata pentru învățător.

Și dâcă pentru bănci de aceste s’ar 
alege cel puțin nisce centre mai mari, im
portante prin situația și traficul lor, ori 
pentru concentrarea și espedarea mai les- 
nicidsă a productelor regiunei, ori pentru 
daraverile însemnate ce se fac și se vor 
pută face cu timpul acolo !

Se scie, că tdte orașele și tîrgurile 
din Transilvania, chiar decă au fost în
ființate ab antiquo de Români și au po- 
pulațiune română în majoritate relativă, 
totuși ele au pănă astădi mai mult un ca
racter străini, și alte națiuni și neamuri 
dicteză în ele și peste Români. Episcopii 
Blașului de la nemuritorul Inocențiu Klein 
au luptat din răsputeri pentru a face din 
Blașiu un oraș și municipiu românesc, și 
n’au reușit nici pănă în diua de astădi, 
cu tot gimnasiul și seminariul său, ce da- 
teză de un secul și jumătate, fiind-că le-au 
lipsit elementele în adevăr producetore. 
Meseriașii și negustorii din satele ndstre 
mai mari au fost și sunt încă străini de 
noi și ei învârtesc daraverile cele mari ale 
ndstre bănesc! și de tot felul de mărfuri 
le transformă în fabricate și manufacturi, 
dându-le o valore mai mare. Deci în loc 
de a ne căuta și forma noi aceste centre 
mari de producțiune și desfacere și a le 
aședa în nisce sate și orașe mai mari, cu 
populațiune numărosă și trafic mai mare 
de tot felul și a dirigia și concentra în- 
trega producțiune națională locală acolo, 
la noi din contră vedem de cele mai multe 
ori o descentralisare din cele mai neînțe
lese și chiar absurde, ca și când Româ
nul s’ar teme de lumina dilei și de con
tactul cu lumea.

Kossuthiștii și dinastia.
(Un discurs în dieta ungarii

In ședința de Cercuri a dietei, de
putatul independist Barabas Bela a ținut 
un discurs obstrucționist contra proiectelor 
militare. In partea a doua a discursului 
Barabas a atacat violent dinastia, din care 
causă presidentul Apponyi l’a chemat de 
repețite-ori la ordine, obiectându-i că nu-i 
permis a trage în discusiune persdna mo- 
narchului, căci în cașul din cestiune nu e 
vorba de un fapt al regelui, ci de un fapt 
al guvernului responsabil. Etă — după 
raportul diarului „Fiiggetlen Magyaror- 
szag", de la 26 Februarie — ce a dis 
între altele Barabas-.

Cetesce capitolele I—IV din arti
colul de lege XII: 1867 privitor la armată 

și spune, că în înțelesul legei nu sunt 
datori să tolereze emblema vulturului cu 
două capete, stâgul negru-galben și limba 
de instrucție și comandament germană. 
N’ar fi potrivite — întrâbă oratorul — 
imnul maghiar, emblemele maghiare și 
cuvântul maghiar pentru mărirea puterei 
armatei? Se referă apoi la promisiunea 
regelui. Regele, dice, a depus jurământ că 
va respecta legile și obiceiurile ndstre. 
Să-și pună însă mâna pe inimă fie-care 
Maghiar și să se întrebe, dâcă avem ar
mată seu nu? După lege avem, dâr în 
realitate nu avem; avem însă vultur cu 
două capete, steg negru-galben. Nimeni să 
nu ne ia în nume de rău, dâcă spunem 
aici, că drepturile constituționale de dom
nitor nu se esercită după lege. E clar, deci 
că bărbații maghiari de la guvern nu-și 
împlinesc datoria și fac pe Maj. Sa să 
credă, că faptele lui nu numai că concordeză 
cu legile, ci sunt identice cu 'voința na- 
țiunei. Decă însă nu stăm față în față nici 
cu Majestatea Sa prin voința-i arbitrară, 
nici cu negligearea datorinței din partea 
guvernului, atunci este un alt lucru, trebue 
să fie un interes al dinastiei, care ni este 
cu totul străin; e străin și de regele ma
ghiar, ca atare, e străin de națiune și nu 
servesce decât esclusiv pretensiunile și 
dorințele unei mari familii. Nu suntem 
buni decât pănă atunci, când legile ndstre 
concordeză cu scopurile necunoscute, er 
dâcă nu concordeză, atunci colo sus sciu 
să ia în folosință și alte mijldce. Guvernul 
și legile sunt bune numai pănă când ele 
sunt acomodate de a satisface interesele 
dinastiei.

Aici jdca rol interese dinastice sepa
rate, căci decă n’ar fi așa, nu ni-s’ar impune 
colori, embleme, limbă străine.și nu ni-s’ar 
cânta mereu „Gotterhalte“. Care este 
scopul dinastiei? L’am cetit în constituția 
împărătescă de la 1849; scopul este crea
rea unui imperiu unitar, care l’a urmărit 
și domnitorul actual, însă I’ suspendat 
prin pactul de la 1867. Tendeni^. însă n’a 
încetat, ea numai odihnesce.

Nici un membru al dinastiei de Habs
burg timp de 400 de ani n’a fost, care să 
nu fi încercat a călca în piciore drepturile 
și legile națiunei. Așa fiind, trebue să con
stat, că dinastia nostră nenațională este o 
nenorocire pentru noi. Istoria adeveresce, 
că tendința de contopire a dinastiei apasă 
de vecuri ca un blăstem asupra nenorocitei 
națiuni și tendința acista ne amenință cu 
nimicire....

S’au împăcat regele și națiunea? 
Decă acesta să ia în înțelesul, că stăpânul 
și sluga se înțeleg unul pe altul, atunci 
da, s’au împăcat. E fapt, că ceea-ce stă
pânul nostru doresce, pretinde și ordonă, 
se împlinesce îndată, fiind-că așa se pre
tinde și se ordonă. Urmâză apoi distinc- 
țiunile și decorațiile.

Națiunea și-a împlinit fidel datoria 
morală, a tras văl peste trecut. Acăsta 
însă nu se face de cealaltă parte. Ba 
vălul e aruncat, fiind-că e supărată națiunea 
acesta cu aceeași emblemă, cu același 
steag, cu același cântec urgisit „Gotter- 
halte“, cu care odinidră au esecutat pe 
martirii noștri, au călcat în piciore legile 
și libertatea ndstră.

Națiunea a înțeles pe regele său, 
der trebue să constat, că regele nu și-a 
înțeles încă națiunea. Asta ne dore mult...

Noi pretindem să ni-se dea legea, 
dreptul, emblema, stindardul, limba ndstră. 
Să ni-se dea ceea-ce cu forța ni-s’a luat 
la 1849 și în epoca tristă, ce a urmat, și 
ceeea-ce la 1867 ni-s’a promis. Când s’a 
făcut pactul, națiunea și-a dat din inimă 
iubirea și devotamentul, er resultatul a 
fost, că ni-s’a smuls arma din mâni, arma 
cu care am pută apăra față de ori-cine 
legile și conssituția ndstră. Nu ni-au luat 
numai arma din mână, ci acum ne au legat 
mâ/nile desarmate. Pretensiunea nemildsă 
merge și mai departe. I-se ia din gură 
națiunei și pânea, — căci regele s’a îm
păcat cu națiunea 1

Oratorul se ocupă apoi cu cestiunea 
de mare putere o raonarchiei austro-un- 
gare și dice, că acesta nu este decât un 
interes al Austriei. Ce plătesce „marea 
putere“, decă națiunea e săracă, cerșitdre. 
Cestiunea de mare putere stă în legătură 
cu vanitatea casei din Habsburg.

Presentă o moțiune în care cere ca 
dieta să învite guvernul a presentă un 
proiect de lege, care să enunțe, că tdte 
ordinele Maj. Sale privitore la armată, tdte 
decisiunile și numirile să fie valabile nu
mai decă sunt subscrise și contrasemnate 
de ministrul de honvedi.

Barabas a vorbit apoi despre „ideia 
incompatibilității*,  și dise:

Dinastia trebue să părăsescă politica 
ei tradițională și tendința spre contopire. 
E o nenorocire, că fie-care membru al 
dinastiei permarnent o rupe cu legile, 
drepturile și libertățile națiunei. S’a (jis, 
că suntem ingrațî. Nu noi suntem ingrați 
față cu dinastia, ci dinastia e ingrată față 
cu noi. Vrând însă să-mi încheiu vorbirea 
declar, că noi ne vom lupta cu arme par
lamentare contra acestui proiect și decă 
vom vedâ, că astfel nu ne putem ferici, 
atunci vom fi siliți a păși pe alt teren, 
vom fi siliți să abordăm ideia incompati
bilității coronei împăratului austriac și a 
coronei regelui ungar.

Presidentul-. Declarația acesta se o- 
pune sancțiunei pragmatice și legilor fun
damentale ale țării, și de aceea ea nu se 
pdte permite.

Barabas: Omenii pot să creeze legi, 
își pot pune pe hârtie gândirile lor în for
mă de lege; este însă o lege mai puter
nică, ce nu permite, ca în inimă unui om

— Asta nu se pdte, răspunse Sala- 
kin. „Cine se ne prindă ?“

Și adaogă în ton sever: „Ei vor tre
bui să stingă focul, nu să umble după hoți. 
M’ai înțeles ?“

Ionel dădu din cap în semn de 
aprobare.

Era pe la începutul lui Martie. O ză
padă mole, lândsă cădea din ceriul nou- 
ros pe pământ și acoperea urmele celor 
doi dmeni, cari mergeau plini de speranțe 
pe drumul împrejmuit de nisce mesteceni.

— Ah, numai de am isbuti, dise Io
nel cu un suspin adânc.

— O să vedi, cât de ușor vom isbuti, 
răspunse Salakin cu încredere.

— Să dea Dumnedeu! Decă isbutim, 
cât trăiesc nu mă mai amestec în aseme
nea lucruri.

Cei doi prietini mergeau repede, căci 
îi cam sufla ventul printre sdrențe. Sala
kin tot cu jacheta femeiăscă, care avea 
nenumărate găuri, prin cari eșia la ivelă 
vata murdară; în piciore avea o păreche 
de ghete de pâslă, în cap o căciulă sură. 
Ionel avea în locul mantalei vândute un 
surtucel de coldre închisă, der mâneca 
dreptă — nu se scie din ce causă — era 

nâgră. In picidre avea nisce ghete 
de scorță, un chipiu cu cozorocul rupt, 
era încins cu o frânghie și sămăna mai de 
grabă a lucrător bețiv din vr’o fabrică, 
decât a țăran.

In ajun Salakin șterpelise nu sciu de 
unde o tingire de alamă și o mașină de 
călcat, pe cari le vînduse la un fierar: 
Avea în buzunar un bănuț de cinci deci 
copece.

— Numai de ne-ar ajunge vr’o că
ruță, dise Salakin. Altfel nu sosim până 
deseră — mai avem vr’o patru deci de 
verste. In cele din urmă am pute plăti 
fie-care câte cinci copece, ca să ne ducă o 
bucată de drum.

Zăpada le cădea încet pe cap, pe 
obraji, în ochi, pe umeri, pe picidre. Pe 
de-asupra capetelor lor era un vîrtej per
manent și înaintea lor nu puteau distinge 
nimica. Ionel mergea cu capul în pământ 
ca o mârțdgă bătrână și bolnavă, pe care 
îl duce la hingher; Salakin însă flecărea 
necontenit și era forte vioiu.

— Nu mai sciu unde suntem și cât 
mai avem înainte! Zăpada asta! Pe deo
parte este apă pe mdra ndstră, căci ne 
acopere urmele, der totodată ni se îngre- 

uneză aprinderea... Adevărat, nimic nu 
este în lume, care să fie în tdte privințele 
desăvârșit.

Fulgii de zăpadă deveniră mai mici, 
mai uscați și nu mai cădeau perpendicu
lar și încet pe pământ, ci să rotiau verti
ginos în aer. De odată se ivi o grămadă 
mare și întunecdsă din zăpadă. Era o zi
dire, al cărei acoperiș părea ca turtit, sub 
povara maasselor de zăpadă.

— Aici e cârciuma lui Toma, dise Sa
lakin. Să întrăm și să ne încăldim cu un 
păhărel.

— N’ar fi rău, respunse Ionel, care 
tremura în tot corpul.

In fața birtului stătea o sanie țără- 
nescă cu doi cai. Erau mici și cu părul 
creț, priviau cu ochii blând! la zăpadă și-și 
scuturau din când în când fulgii de pe gene. 
Gomele lor nețăsălate erau acoperite cu 
un strat negru de praf.

— Aha, un negustor de cărbuni! 
dise Salakin. Ge bine ar fi să aibă și el 
același drum, ca și noi.

In cârciumă la o măsuță de lângă 
ferestră ședea un flăcău și bea bere. Lui 
Ionel i-se păru comică figura tînărului cu 
nasul lui lung și cu fața perită. Negusto

rul de cărbuni ședea cu gravitate, și alene 
pe scaun și își bea berea în înghițituri 
mici, er după ce o beuse, începu să tu- 
șâscă de se sgudui în tot corpul, prin ceea 
ce își perdu înfățișarea gravă de mai 
nainte.

Ionel se duse la tarabă, beu un pa
har de rachiu și îi arătă lui Salakin pe 
neguțătorul de cărbuni.

— Mergi la oraș? întrebă^Salakin pe 
negustor.

Acesta se uită la el și răspunse:
„Cu carul gol să mă duc eu la 

oraș ?“.
— Atunci vii din oraș?
— Ce te privesce ?
— Pe mine? Uite, eu și tovarășul 

ista ne-am angajat la mașina de oleiu din 
Berisovo... ia-ne și pe noi, decă mergi în- 
tr’acolo.

Flăcăul se uită întâi la Salakin, apoi 
la Ionel, își turnă din nou bere, scdse cu 
degetul o bucățică de dop ce căduse în pahar 
și dise scurt:

„Nu pot să cunosc".
— Ia-ne, te rugăm. Fii așa de bun. 

Iți dăm fie-care câte cinci copece..." 
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să fie contropite sentimentele a două na
țiuni deosebite, fiind-că gândirea și senti
mentul Austriei nu sunt ale năstre, sun
tem cu totul streini față de ele. Cum se 
pdte, deci, închipui ca în inima unuia și 
aceluiași domnitor se domnăscă sentiment 
esclusiv, iubire deplină față cu națiunea 
maghiară? Suntem ca omul care are două 
soții. Pe una o alintă vecinie, pe alta o 
negligeză. Soția negligeată suntem «oi, Un
garia. Și fiind-eă o sciu acesta, o die din 
adâncul sufletului, că eu nu pot contribui 
la esploatarea și isbirea națiunei mele, nu 
vreu să-i augmentez suferințele, nu vreu 
să-i măresc sarcinele — nu pot prin ur
mare să primesc proiectul acesta.

Reformele în Macedonia.
Se scie, că Sultanul a primit refor

mele propuse de Austro-Ungaria și Rusia, 
ba a și mulțumit numitelor puteri pentru 
zelul ce l’au desvoltat în a întregi din 
parte-le disposițiunile ce Pdrta le luase 
deja. Sultanul asigură tot-odată puterile, 
că Pdrta va realisa reformele, sincer și 
cât se pote mai grabnic.

Mesagerul oficial din Petersburg face 
cunoscut printr’un comunicat istoricul re
formelor, apoi dă un advertisment popd- 
relor slave din Balcani. Le învită la pace 
și menținerea ordinei, căci numai făcând 
astfel, ele pot se conteze la Rusia. Decă 
însă contrar Ia acăsta, vor tinde spre re- 
voluțiune, Rusia nu va jertfi nimic pentru 
ele, nici un picur de sânge nu va vărsa.

Intr’aceea se anunță din Sofia și Bel
grad, că reformele nu mulțumesc nici pe 
Bulgari, nici pe Șerbi, și se nutresce te
merea, că Pdrta nu le .va Introduce.

Albanesii mohamedam s’au chiar 
resculat contra reformelor, pe când creș
tinii le primesc cu recunoscință. Intr’o 
adunare ținută lângă Ipek, Albanesii mo- 
hamedani în număr de vre-o 6000 înar
mați din creștet pănă ’n tălpi, au protestat 
unanim contra reformelor. Decă puterea 
de stat le va octroia, ei vor lupta pănă la 
ultima picătură contra lor. „Nu vor domni 
asupra nostră poliția ghiaură, funcționari 
și gendarmî ghiauri, cât timp umărul nostru 
pdte purta pușca, er mâna hangearul". Ei 
au telegrafat Sultanului cerându-i să lase 
în pace pe Albanesi, să-i slăbescă cu re
formele, căci Sultanul va ave trebuință 
de ei în viitorul răsboiu. Când adunarea 
s’a închis, toți cei 6000 și-au descărcat 
puscile, apoi au plecat la Ipek, ca să te- 
legrafeze la Constantinopol. Funcționarul 
de la oficiul telegrafic n’a voit să pri- 
tnâscă telegrama. Atunci el fu pălmuit și 
amenințat cu morte.

Din Constantinopol se telegrafeză, că 
planul Sultanului de a esecuta reformele 
primite, nu succede. Din causa acesta pre
gătirile de răsboiu se fac pe o scară în-

— N’am nevoie, răspunse tinărul, fără 
să se uite la Salakin.

— Atunci să ne duci de pomană, 
în numele domnului, dise Ionel în ton 
umilit.

— Flăcăul se uită Ia el, își încruntă 
sprâncenele și dădu din cap în semn ne
gativ.

— Ce om ciudat ești! dise Salakin. 
Nu este tot una pentru tine? Noi trebue 
să mergem departe, suntem istoviți și 
goi....

— Ar trebui să vă îmbrăcațî mai 
bine, răspunse negustorul ironic.

— Da, însă dăcă n’avem bani, dise 
Ionel. Nu vedl că suntem calici?

— Și de ce sunteți calici? întrebă 
negustorul indiferent, bându-șî berea.

Ionel schimbă o privire cu tovarășul 
său, și amândoi tăceau stând cu capetile 
descoperite înaintea negustorului.

Atunci interveni bătrâna cârciumă- 
răsă: „Nu mai fi și tu așa încăpățînat, 
Niculae, ia-i în căruță. Ce te costă? Caii 
tot fug de geba, er aceștia, vedi, că îți 
ofer câte cinci copece. Să-țî plătâscă îna
inte și ia-i în căruță".

(Va urma.) 

tinsă. Valii au primit ordine să adune bani 
de la populație. S’au colectat pănă acum 
5 milidne.

Faima despre pretinsul nesucces a- 
jungând la Sofia, guvernul bulgar ar fi 
luat măsuri de fortificarea granițelor.SOIRILE D1LE1.y

— 14 (27) Februarie.

Profesorii universitari din Iașis 
s’au întrunit Luni' sera în localul Univer
sității, unde fiind la ordinea dilei cestiu- 
nea înființărei doctoratului în drept la fa
cultatea din BucurescI, cât și înființarea 
catedrei de chimie agricolă și industrială 
la facultatea de sciințe, au avut forte 
lungi desbateri în acestă cestiune vitală 
pentru Universitate. D-nii profesori res
pectivi ai Facultăței de drept s’au decis 
să predea gratuit cursul lor, cerând cu 
insistență înființarea doctoratului și în 
România. De asemenea d-nii profesori ai 
facultăței de sciințe și-au esprimat îngri- 
jarea față de înființarea catedrei de chimie 
industrială și agricolă la facultatea din 
BucurescI, cerând ca o asemenea ca
tedră să se înființeze și în Iași, decă mi
nistrul nu voesce a transforma acestă fa
cultate într’o simplă pleiadă de profesori, 
fapt care ar constitui un lucru grav.

Mobilisare? Diarele oficidse din Bu- 
curesci desmint svonul că statul major 
general al armatei române ar studia ces- 
tiunea unei eventuale mobilisări.

Bustul lui George Chițu. Miercu
rea trecută a fost aședat în sala ședințe
lor camerei deputaților bustul fericitului 
George Chițu, care a fost lung timp mi
nistru de instrucțiune “publică și de culte 
în ministeriul lui loan Brătianu.

Concertul român din Clușiu. Atra
gem atențiunea cetitorilor noștri asupra 
interesantului concert ce ’1 arangeză tine
rimea română universitară Duminecă în 1 
Martie st. v. sera în OlușiCi. Aflăm, că în 
ordinea de dans figureză și „Romana ju
bilară1', adecă jocul original și corect al 
„Romanei“, cum s’a produs în Brașov cu 
ocasiunea jubileului „Reuniunei femeilor ro
mâne14.

In pausă se vor esecuta jocurile na
ționale: „Bătuta", „Călușerul", „Hora" și 
„Brîul". Se scie că venitul curat al pe- 
trecerei e destinat pentru biblioteca tine
rilor noștri universitari. In firma așteptare 
că publicul nostru românesc va da tot 
concursul său tinerimei din Clușiu, îl urăm 
acesteia cel mai splendid succes!

„Ordinul temperanței". Englesii au 
aflat un ingenios mijloc de a combate 
alcoolismul. Ei vor să creeze un „Ordin 
al temperanței", care va permite tuturor 
personelor, cari se feresc de ori-ce bău
turi alcoolice, de-a purta în butonieră o 
rosetă roșie. Acesta este o inspirație ge
nială de mare profunditate psichologică. 
Vanitatea, fiind mai mare decât tote vi- 
țiile, pdte singură veni în mod folositor 
de a lecui altele.

Scrisorea împăratului german a 
fost comentată în diferite chipuri în pressa 
europenă, după diferitele puncte de ve
dere a cutărui seu cutărui diar. „Figaro" 
a intervievat de esemplu pe un profesor 
reputat de la „Institutul catholique" din 
Paris, rugându-1 să-și spună părerea asu
pra enunciațiunilor împăratului Wilhelm. 
Sub titlul: „Opinion d’un theologien ca- 
tholique sur la lettre thâologique del’em- 
pereur d’Allemagne" în numărul său de 
la 23 Februarie „F-o“ publică intervievul, 
din care luăm și noi următărele:

„Și ce dice Wilhelm II despre reve- 
lațiune!... De sigur în aplicațiune și în 
detailuri, am pută găsi materie de discu
ție. Se înțelege, că W. II punându-se pe 
terenul confesional, ar fi putut însera și pe 
Luther în lista de „supradmeni", care se 
începe cu Moise și se termină cu Wil- 
helm-cel-Mare. Dăr asupra principiului 
unei duble revelațiuni, mi-se pare lucru 
ușor de a stabili un acord între Roma și 
Berlin. Teologia ndstră admite pe lângă 
revelațiunea supranaturală propriu disă o 
revelațiune late dicta, mânifestațiunea lui 

Dumnedeu în creaturile sale, de după cari 
transpare, fiind-că este necontenit present 
și necontenit în acțiune.

„Present și lucrând înainte de tdte 
în lumea fisică: Pater mens usque modo 
operatur, — der cu deosebire lucrând în 
lumea morală. Nu numai provifidența se 
reveldză aici prin marile legi ale evolu
ției umanitare, prin acest quasideterminism 
al masselor, pe care sciința modernă l’a 
scos atât de puternic in relief și care 
pote răspunde anticei concepțiuni a legi
lor istorice, — der mai special Ia individ!, 
a căror libertate se afirmă pe cărarea 
strîmtă a căușelor fatale și necesitante. 
Afirmând aedstă eficacitate, în același 
timp individuală și socială a Provedinței, 
Wilhelm II ore nu e de acord cu Bossuet 
al nostru?"

Pledare pentru surdomut!. D 1 Dr. 
Al. Costiniu fiind primit în audiență de 
cătră regele și regina României, li-a ofe
rit câte un volum din lucrările sale asu
pra bălelor de gât, nas și urechi. D-sa 
ocupându-se în special cu surdomuții, a 
arătat Maiestăților Lor, în ce stare se gă
sesc ei, numărul lor care e aprope de 
6000, și a insistat asupra necesității de a-se 
ocupa și de-a îngriji de sdrtea lor. Maj. Sa 
regina, pe care surdomuții o interesâză 
mult, a promis tot sprijinul seu.

Rectificare. In numărul de erl al 
„G. Tr." în articolul „Scrisdrea împăratu
lui german" s’au strecurat greșeli: In 
alinea a treia a numitului articol se dice 
anume: „Din incidentul unei serate, ce a 
dat-o profesorul Delitzsch..." Acdstă frasă 
se rectifică pre cum urmăză: „Din inciden
tul unei serate, ce am dat-o (împăratul),— 
profesorul Delitzsch etc.“, dr ceva mai 
jos să se cetescă: „asirologului", în loc 
de „asirogului". In fine în rândul al trei
lea de jos în sus în loc de „a-1 ajuta", 
este a-se ceti a ajuta* 1...

*) Pagode = templu, idol, mai ales la Chi
nes!, Indieni și Siamezi. — Dăcă înțelegem bine, 
prin acesta Goethe a vrut să dică, că în fața ma
relui public conferențiarul trebue se ®e ferescă a 
atinge chiar și pe de parte chestii religiose. 
________________________________ — Trad.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

1. Efeet sigur rindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționeză re
gulat ceea ce causeză constipație, durere de cap, 
lipsă de ape1 it seu alte bile, pot conta la vin dtcare 
sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlite ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pot 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 provâcțut 
cu marca de contravenție și subscriere

Soiri b cale.
Concertul Reuniunii române de 

cântări din Brașov. Aflăm, că Miercuri 
în 19 Februarie v. a. c. Reuniunea ndstră 
de cântări sub dirigința d-lui G. Lima va 
da un mare concert clasic. Singurul punct 
din program va fi admirabilul oratoriu 
religios „Paulusu de Mendelssohn-Bartholdy 
compus din coruri și soli cu acompaniare 
de orchestră. Opera musicală are de mo
tiv primele lupte ale creștinismului, mar
tiriul lui Ștefan" și convertirea lui Saul, 
care devine Paul, înflăcăratul apostol al 
creștinismului. Caracterul acestui concert 
se potențeză și prin faptul, că solul de te
nor îl va cânta renumitul prim-tenor al 
operei române din BucurescI d-l Băjena- 
riu. Atragem de-acum atențiunea publi
cului nostru românesc din Brașov și din 
împrejurime asupra acestui concert. — 
Biletele de intrare la concertul Reuniunei 
române se pot presenta pentru membrii, 
cari și-au achitat taxele, pănă Luni în 2 
Martie n. la 12 ore a. m. la d-l Dr. Sterie 
Stinge profesor. După acestă dată biletele 
se pun în vîmjare publică la Librăria 
Hiemesoh.

Listele alegătorilor comunali. Ma
gistratul orășenesc aduce la cunoscința 
generală, că în scopul alegerilor suplemen- 
tare în representanța comunală, listele 
alegătorilor comunali s’au pregătit de co- 
misiunea conscripțională a alegătorilor co
munali pe basa listelor alegătorilor de de- 
putați dietali statorite definitiv. Aceste 
liste sunt depuse și de la*2  Martie pănă 
inclusive 6 Martie a. c. se pot lua în ve
dere în cancelaria d-lui protonotariu oră
șenesc F. Graf pe timpul orelor de oficiu 
de la 8—12 ore înainte de amedi și de la 
3—5 <5re după amedi. Eventuale escep- 
țiuni contra acestor liste se pot face tot 
în localul numit de la 7 Martie pănă in
clusive la 11 Martie a. c.

Crucea roșie. Pentru balul, ce-1 va 
da societatea „Crucea roșie" în sala de 
concerte la 3 Martie, se pot lua bilete în 
biuroul de expediție, piața Francisc Iosif I.

Tinerimea română din Brașov 
(Sclieiu-Cdstă) învită la petrecerea popo
rală împreunată cu dans, ce o va aranja

Sâmbătă, în 15 (28) Februarie 1903, în 
sala cea mare de la „Schiitzen-haus". în
ceputul la 8*/ 2 ore sera. Prețul de intrare: 
De persdnă 1 cor. Biletele vândute înainte 
ă 80 bani. Venitul curat este destinat pen
tru ajutorarea sodalilor români săraci și 
pentru înmulțirea bibliotecii societății so
dalilor români din Brașov. Bilete înainte 
se află de vendare la comitetul aranjator. 
NB. Ofertele marinimdse se primesc cu 
mulțămftă și se vor publica.

Scrisorea împăratului german.
(împăratul Wilhelm și revelațiunea divină).

— Urmare. —

La Delitzsch, istoricul servesce numai 
ca pretext pentru teolog. Regret, că De
litzsch n’a rămas la programul său origi
nal, pe care l’a desfășurat anul trecut: 
adecă să facă comparație pe temeiul ce
lor găsite de societatea ndstră, după ce 
inscripțiile se vor fi tradus esact după tdte 
cerințele sciinței.

Intru cât acele inscripții conțin o ilus- 
trațiune la cronica poporului lui Israel, 
adecă lămurirea evenimentelor istorice, a 
moravurilor și obiceiurilor, a tradițiilor, po
liticei și legislației, ș. a. m. d., cu alte cu
vinte: întru cât cultura babilonică fdrte 
înfloritdre și netăgăduit puternică a stat 
în raporturi cu lsraeliții și întru cât ea a pu
tut să-i influințeze, ba chiar să le imprime un 
timbru, și prin acesta a săvârși •— din punct 
de vedere curat omenesc — un fel de re- 
habilitare pentru Babilonienii, cari de sigur 
în testamentul vechiu sunt presentațî în co
lon fdrte negre și unilaterale! Acăsta a fost 
intențiunea originală — cel puțin după con
cepția mea — și acesta era un teren fărte 
îmbelșugat, pentru noi toți interesant, a 
cărui scrutare, lămurire și esplicare pe noi 
laicii trebue să ne intereseze în gradul su
prem. Der aici trebuia să se mărginescă. 
Dânsul însă în zelul său prea mare a îm
pușcat peste țintă.

După cum nici nu se putea aștepta 
altminteri, săpăturile au scos la ivelă co
municări, cari se refer și la terenul reli
gios în vechiul testament. Faptul trebuia 
să-l constate er coincidențele — unde se 
aflau — să le scotă în relief și să le lă- 
murescă, der trebuia s& lase auditorilor a 
face tdte conclusiunile religiose. Atunci pu
blicul laie ar fi păstrat interesul și bună
voința pentru conferința lui. Acăsta însă 
n’a făcut’o. El a atins în mod pronunțat 
polemic cestiunea revelațiunei, pe care mai 
mult seu mai puțin a negat'o, respective 
a găsit de cuviință a o raporta la lucruri 
istorice curat omenescl.

Acăsta a fost o erore gravă, căci 
prin acesta a atins multora din auditorii 
săi ceea-ce au mai intim și mai scump și 
pe drept ori pe nedrept — acesta pentru 
moment nu impdrtă, deore-ce nu era vorba 
de o întrunire pur sciențifică de teologi, 
ci de laici de tdte etățile și sexurile — 
multora li-a resturnat seu sguduit ideile 
de predilecție seu chiar imaginile, cu cari 
acești omeni aduc în legătură nisce noțiuni 
sfinte și scumpe, și fără îndoelă le-a clăti
nat fundamentul credinței lor, decă nu li 
l’a sustras chiar. O faptă, pe care nu s’ar 
pute încumeta a o săvîrși decât un geniu 
puternic, însă la care numai studiul assi- 
rologiei nu autoriseză !

Goethe trateză și el într’un loc acăstă 
chestiune, relevând, că trebue să ne ferim 
în fața unui public mare, de a analisa chiar 
și pagodele*)  din terminologie. Eminen
tul profesor, în zelul seu a cam uitat prin
cipiul, că este forte important a distinge 
esact între- ceea-ce este potrivit locului, pu
blicului etc. și între ceea-ce nu este potri
vit. Ca specialist în teologie, densul pdte 
să enunțe pentru cercul colegilor săi în 
scrieri de specialitate: țese, hipotese, teorii 
și convingeri, cari însă n’ar conveni se se 
enunțe într’o conferență său carte populară.

Revin înc’odată asupra punctului meu 
de vedere referitor la cestiunea revelațiu
nei, așa cum vi-am esplicat’o mai de 
multe-ori D-vdstre, liubite Hollmann, și al
tor domni. Eu disting doue genuri diferite 
de revelațiuni • una curentă așa dicend 
istorică, și alta curat religidsă, pregătitdre 
la venirea lui Messia.

(Va urma).

Sosiți m Brașov.
Pe dina de 26 Februarie n.

BucurescI: Csermak, voiag or, Prag a; 
Bibu, privatier, Pesta; Gdczey, idem, Dobrițin. 
Schwarzmann, Schwarz și Bacz, voiagiorl din Bu
dapesta.
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Fie-care scie, câ 
SsmîZlțelG impregnate de nap! 

a ie hai

MĂUTHNER
pentcu Riatreț, dau cele mai bune 

roșie, de asemenea că

furmsează cele mai frumose

și din sejamjțeie sie Mori 
ale lui ^authner ies celle mai

Cu un cuvent seminței© lui 
RIaathner sunt cele mai bwne, 
depositele cele mai mari și prețu
rile de tot ieftine. 865,3-48.

Dala „Tipografia A. fereșiana11
«i fisa

S3 pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșir» te este a se mai adauge

■ o lângă portul postai arătat, încă 2 > bani pentru 
comandnție.)

Scrieri literari» pentru popor.
Escursiuru pe munții Țerei Bârsei și 

a> Făgărașulu' din punctul „La om“ de pe 
„Buce Iu pănă dincolo de „Negoiul". Des
coperiri, întregite cu schițe istorice Hespre 
Castelele și țera Făgărașului de I. Turcu. 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

MonologurI în versuri seria a 2-a dnpă 
Auguste Vacqueiie, Eugene Mamei, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ra isb'iune, de Niculae Țincu. 1 cor. 
plus 5 b. porto.

Istoria Iui Stan pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom. 
Totau învățător, preț. 20 b. plus 3 b. prt.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideilel ui Sam. Smiles de 
'Theodor V. Pâoățianu40 bani plus 5 b. 
porto.

Buchete de flori, culese din grădina 
limbai române pentru copil, fascicola III. 
de I. T. Totau, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Possii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

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

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneu' român de C. Dissesou la 27 
Februarie 1885 prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

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

„(.'arnetul BoșiC, o interesantă no
velă ndulisM, tradusă din germană de Mo- 
i> l O broșură de 104 pagini, format octav 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșul11 e cunoscut cetitorilor 
noștri din numărosele sale lucrări publicate 
în foița clarului Gaz. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta iaiului sbu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănesoă 
de Aron Boc» Velchereanu 50 bani plus 
5 b. p< rto.

Din trecutul S'lvaniei. Legendă de Vic
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

Dinu Miliari roman. Nenuica sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rooh a Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă După natură. Ba- 
<alaurea(ul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

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

Dracul, novelă de V. R. Buticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 baanl (cu porto 25 bani.)

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Antonia 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

JPărintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Simu Prețul 60 b. -j- 6 bani 
porto.)

Cuvinte de aur seu învățături înțelepte 
date de un părinte fiuiui seu. Din operile 
lui I. H. Campe, tradus în limba română 
de loan Sonea preot gr. cat. în Seplai. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina- 
riat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Por/n. Se recomanda 
mai ales pentru cei vrâu să j6ce teatrul. 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după mârte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome- 
ne9cl și deșertăciunea celor treeătore, de I. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

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

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

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtă datorului de>e 
edate de Wilhelm Niemandz. A. ăsta carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri eu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„OmuF, noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătft-ii și a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Acăstă carte servesce 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcble 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul no-itru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
odrto.)

Pribeag, ediția 1 ă de Ioan Iosif Sce- 
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 crit ci de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului său cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Taina norocului său Povestea sa
tului Nemerniceni de Tache Brânduș. Acăsta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-]-10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
i'Ost.ă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de școlă de I. Dariu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul educa- 
țiunii de 1. Dariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de I. 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

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

Lilice delu Bind, poesii maoedo- 
nene-origiuale și daco-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pi. porto 10 b.)

Cartea, Șatenului, novele de Em. 
Părăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltâre'i novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1’25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimei*,  Anul I. foia 
de ounoscințe folositbre de prof. I. Moisil- 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Hamei său Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (~|- 6 b. porto.

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

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din viăța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-|- 10 b. porto.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de 1. P. Reteganul. Pr. 24 b. 
ou porto 30 b.

Nopți de ernă. novele pentru popor, 
de George Simu. 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 r 
lume împărțite, de 1. P. Re/egauul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 80 b. (-j- p. 10 b.) '

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
prețul 2 cor. (-}- 20 b. porto).

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

Poesii poporale despre Avram 
Ianou adunate și publicate de Simeon FI. 
Marian. Prețul 1 cor. (-]- 10 b. porto)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, oulese de luliu Bognanu. 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un traotat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul cordne 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

Nu mă uita! Colecțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Negruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ 5 b. p.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 26 Februarie n. 1903.

Renta uDg. de aur 4% • •
Renta de corone ung. 4%
Impr. căii. fer. ung. în aur S1/^0/,, .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare .
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.— 
Renta
Renta 
Renta 
Rente
LosurI din 1860..................................
Acții1 de-ale Băncei austro-ungară .

. 101.15
99 60

•93 70
99.30
99.60
93.75
99.60

. 200.—

de hârtie austr......................... 100.80
de «argint austr......................... 100.80
de aur austr.............................. 120.95
austr. 4% de corone . . 101.10

154.50 
15.70

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 740.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 685 —
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.02 */ 2
London vista.............................. 240.—
Paris vista.....................................  95.42'/2
Note italiene..................................... 95.50

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Februarie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.80 Vend. 18.84
Argint român. 18.60 „ 18.76
Napoleond’orl. ÎJ 18.84 „ 1888
Galbeni n 11.20 „ 11.30
Mărci germane n 116.90 „ 117.20
Scris fonc.Albina 5°/0 101. — „ 102—
Lire turcescl o 21.40 n •
Ruble RusescI n —.— n

| Prafnrile-Seidlitz ale lui Moli
O Veritabile numai, deeă fluture ewtâă este proveefută eu marea de 

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

W tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
Lț mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
srf cresce mereu de mai multe decenii încăce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corăne 2.— 

Falsificațiile se mr urmări pe cale judecătorescă.

Fnahșbrahnțwein și s’aro a lui
Unri+o îniiîi niimoi decă fiecare sticlă este-o roveifută cu marca de scutire și cu 
VUlIldUIIU 81Ullidl, plumbul lui A. Moli.

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

Săpun de copii a lui Moli,
Cel mai fin săDun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- ți, 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. .40 jS 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provâjiută cu marca 
de apărare A. Moli.__________________________    O

Trimitere» priB»eip»Iă prin W
farmacistei A. iWCBILSL, Q

g. și r. taisor al curții imperiale Viena, TncMaubeii 9 gi
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală. țjt

La deposite să se căra anumit preparatele prevăzute cu iscălitura și marca m 
de apărare a lui A. MOLL.

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

ii

a

.v\V0,i,UĂ7(A» Mureșianu Brașov, Ter^uB Emstai Wr. SO.
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine
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SMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUH, ABGINT ȘI COLOR.!.

CĂRȚI DE SCHIȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

roi pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DiKJERITE FOKMATE.

PROGRAME^ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE MINTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AjmvrtTKi.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

a putâ esecuta OH-CO 
și acurateța, precum.:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl

Comptim,. Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cou/VQ/t/t^ in Iotă mazimea-

ÎÂKIfS C0MSS4G.IALS,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.prețurI-curențe și diverse
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

se primesc în biuroul

k- 3

O.
£

Vxji

W „Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria și Nic. I. Ciurcu la Eremias Nepoții. ' Wă

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


